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 عن سر وا مالا
 (م تر لج)

 را

pireعلالت ق وتل يال رطل قوپ ن لیکس (جلوم)  

 ۔ے رکو اک ام دشروا یک د یکن رے نون مولع ی السا سیم لا

 2 نی راچروا مین 2 مالا حر ایشروا السا

 ںیہ تاباوج ےک تاضارتعا ےک نا

 تم

 نر اربع دلا ںاصریس

 دا



 رزوفک رحم ہو 9

 ۱۵۳: نفت اس

 مدلج )نسر وا ما ےہ ۳و 7 ررط

 یون نام ۱س دیسمالعم .  صم

 بنام ٌ بر

 ` ۳۹ ۱ تاج

 :me) لن

 5 مزیت تاک ی

 وم زین شش فرا ٠ ا

 ۱ ۱ ِ تب ملیکا ۴ ۳



 ۴۵ ل رو کپ ۱ رو نرم ےس ت رو
۱ 

 7 ۱ 1 ۱ هرکس 2 اھت ٹک

 کلمے امن ۰ ۱ مالسا نا
 ۱ ٩ ۾ را

 2 یر زس
 ر نا ۳۱ بروا نم ش مے لب ےۂلھڑن

 ۳ یر ۱ ۱ و
۲ 

 ۳ك ۔ هام ۵۱ر ء۸۳۴۷



 نوم ۲ 2٣

 نار مار تحغام ۳ب |
 ٣ے رم

 نہ | مم اچ رسم ں

 مال وا

 ھ۳ ۱ هکر دا سواد ۳۳۸

 که را | بم

 ۱۰۳ رد اور ۳

 ط و ام

 نسب گریه |

 دلح بکر عن نور 3

 ےس



 سم

 هه 7 بہ ےس رص رم

 اط دز ۵ فر
6 

 اس ہد ےک مار اتم کد من ایس ہم لوز الا رض اب ایکس جس

 فیزیک اد له نیر دال نوش ۱

 1 ےب ےر ار سیم ترم تاب وجے نا یکایک زن نکس ےک 7

 یر جا گر طو تین وی اما

 افت ہا ےگں یک کز ایٹ سم تاو ےگ یرکے دوام

 ےک اورو رو ود ںیم گرہ اوس یم لو ےک ا تا کرک ۰

 مان اکے کن ییا ڈ اتل ره زا تلفن اس نا
 ای رو کارا دو رونی اج سینا کرک

 یسک در ار لئ کن بلور کنش

 بولا وکر رر رل امد کرد 2 اراک ره موم لام ائ ل ا ت پر

 ایڈ کف ئش یک ا بل تم گیم ادا کاش

 کت عاش تا کب دا نل لن درک شپ مک یڑ خش

 سا کبار عی تر تا امر کن اب مقا کن

 e درو ال ترو ر اکو ر چور ےل ا١ نک دلار 02 ۷

 رو مو : ںاہے نم تن ےس زی



٢ 

۵ 2 ۱ e, HT ٠ 

 ای ا یب سر اظ لب نادم نکال کں چ چپ ختان
۳ 

 اپ دام زط یاس بسے یا

 گن ا بس ۰ اکو مالک لامرو تولو ثم نار و ا ۱ رک

 رک دس ےس نل ےک کی ا ےک رب اس مارکس ینا انک اس

 ات ت اس ار و ۱۰| لص حرا ق

 زا تاب وار ےک زای کو سکی ہوم اک سین
 ؛ یکے رک

 رورو ی بي تی گز رم

 ایہ لم لک ح ن یس سا ےس ترک که کرن ۶

 لم سیا کس سر وو ےلئ ےس سر: ںی ییا

9ھ ہا اما ہک سا
8 i 

 ۷ لول فرس رورص راج راجو ہما ےس

 لگے تفرطم رو, کو لیلا یس نم نا ےن ار رح یوو

 حوا ن اکے لیا و ماگ قوس روکا سم ےنرکت ۶ س سنا

 ۲ ےہ گور ایی
 ۱ ر سل ےہ

 یل اے ست
 امور ل ۶۳۴

 وت حی



 ےک تام لا ات یر1 اھت دا, ںی یک 7 بیا ترا ا 2 نوبت رو نا لم ۱

 کربن اک رم ےک تن ط گے کی کر ان ںی ال ےن بر

 تاّ ت قم انا رر ہرمز 7م انک کک نی هک 1 98 دو اف قت

 ایک ید مولی دن من تا لمبے دختر
 ٰ ( شاذ امر وود

 هک تم کی الف حد تا |: گرو وز ہا يرام : درد ٹر سا

 لاسر اہے ای دن بلوار لورد کات دي اس کا

 یخ اره ید لار رم یو نا کنڈ شو ساکت یم

 لول یر انب تیار ترتر درک لام تا گز یا, اھ ےک ات

 ع امگا اف برام دک اکران گرد فر ام لف یاد

 ہک تب اعاھک سا کن اکو یول کس کا اسے اک یاد تیک زد وو به

 ءا کپ یر ایر سا ےس ایکٹ نیر وئیر اب کیت تر بج

 اگ ما ور ۶ مع کیک اود ا یوو نیل ےس کٹر ۳ اس تن یکے الہ ےک نکا

 کرو تے لا ےن اپ س رک ےس )ام ایک نام یت انا ےک سا اس

 بز کد زاب تر گر کاخ بک و مک ین

 تو کافه ,ےا ال ںی ا ںی ا ےن ںی راس کل ڪر کرا لا



۲۷ 

 لر ےن ذ الا وز ید رت لم عفو شهرک کک جا
fج2  f27 “۰۳ ۱  

 ۱ عرف اھت کردا لا بس که رم لا ول ہٹ اک ایر امان
 ر ۰ 1 م مو ۶ر وج . ۱ ۰

 رو ما لو لتا ایکن یا ناز و ا ایا دوتر ا ین مک ۶ص اس
 ےس ںحم -7 9
 ا بلور نانا لو ےن سوامی اٹ پکی دی گلو

 . رک یل
 سما, ےڈم رٹ ا لالچ لاس روش لودر لا کل تاریک ہن

 ۱ ۱ ر م ي یم رحم وا
 ی را را یا ویدا د درا ےن کے ٹپ لاس اھ ماما رام ی نړ اید مه

 ۲ E E ۱ ی ۱

ESP IOI4 رر روا تام کس دا یل وک یت  

 5 ۱ 1 f ۱ 1 7 ۴ فہ ۱ ٌ ۶
 ۰ اس 1 اگ السا نر یل | نک 2 ۳۹ ای یا ءا ایک اظ

 3 ےہ ںیہ یہ یھ انکی رب کن وف موم لب یر الا تار ےس ارب ال

07 7 ۱ ۳ 
 7 "تل زر دیس مس چیر کز اک رت ندا ناک تا

 ینا زودد لب تا بام کک یکی اسد زر ترقی کاتر
 ۰ اصلا[ نار زیر الع مگا تیار جت مہ اتے اک مان بر م ۳
 ۱ رای ےک رکھ ںی دا لا نا روش نه تم السا مان دما
 1 +e ْ 4¢ 4 یہ e 8 لی )

 ایا ںی
 ۱ ات اما کنم داف پک دگر یا

 1 ماد اف بک ساب کر بر زر کت کل نو

 ١ لا لب ناک, ےس ںیم را یو لو اک مهسا الہ اہے املا

 ۱ ۱ ۱ اس

 1 تیپ دف بت جک راد اک مکا لپ ع

 ۱ | ا ےک نکا یھ و اھت تعا رد رو کی رہ بات یر نیا ےک
1 
1 
۳ 
1 

۱ ۱ 

1 
۲ 



 2 تب ےہ د r ہم

 س

 ف ا تاند ںیم منم ےن ایما اٹ ہاشداب تسدد دا طوسی اشد اپ ام اک ن ا تان سا ۱

 نون ارد کنی سس این یو بکس ہنس کرک کا

 و روک و 4 نوا تو ای ام الا ررزکسا اھ ر

 ترملبنا رک امد رے داف بک ا متل ر تاران یر

 ت ںیہ 7 دا لال ےک نار کن روم ام اس, اما ار سوا

 یکم رت اکو اد ال تام ا 7 ات کت دامش یک ور یی 13 4

 دقت تاک ران بکا او لو ای مک بیس قرمز اگر سالها ۱ مجرم

 ان بنا هند ان بک یواز بان ماکو مرگ رہ اک واش نیل ایک لم

 کرس تس تب وق اھت گرا یر ان کی ادا داف بک ہرابود ت اتکا ید ال

 ب اا نکن سیل اف ےک ںی ڈو شم اندا ناس س ل ان لک او

 کا ایش ان تکی انکا ین 7 ان نکا کر 7

 تیس کن ا کے او مال ےس تشک کوا رب یگ بک ۱

 نشر اوس وش دم نان اب Aj رو بدر فسا بک

 کس کارد ا 1 اپ با 7 برند یر رو اس اک

 نا اد رانا ۶ باپ انکر وا رکںوھش تست مر شاپ ٹر تا

 کشا تار ر کک اےک اد ا

 برد بس نو 2: ردا ۱۹: اراک تس ودار ںی س یکں ون ما

 ۱ ساک ال

 فن نہ کتاب گا ابا 7 ران سد | پماد

 چات ت ہہ کد ا باللہ
 دیار وا سو ولت , ۷۲ صر مر و ها

 ggg gg تک س ای تب یم ا ےس



 ۷ل

 عیب تراک ےہ ینا ام رخ یوم لو اد د ا۴

 سد ۱

 ےہ کب وک ارث اد ا ندا رد هو م

 فی ی ۷ے راد ےک دان بنیا داف گیگ دا بنک الم ت ۳

 با ںی رے نرد ام
 ۔ےس”

 5 .۷ ئاجالج
 ۸ ےس ایک یب باا ایان ها ائ ےل اجے اف فلک ں ز )اکیا د

 ٠ یر درام 0ی. رت نال

 ۱ ,یید ال سبا

 ۱ 7 ظر بپا اٹ ڈو اف قش ا لپ رک زا

 5 بن امیر ادا .

 رکا اھل ید بینا کہہ کت لال ؛ نا

 ایک او باد ییا ر بکن ماظا ے رہا"

 باوک

 اسا )تعاد اند ام دم کس رت اسکو ۳

 یر ی کل یک ار کا
 )اف بلوک مت بت ابد تک

 ۱ نهم لہر ا ۱ ,ے دناو و ام ے کیا بر ایک

 ۱ 3 تش اسے دین رکن یم لات شا نادم ھا اک ںیم اک لف اد 1

 ۱ O هداف بک رع نایک اف

 ۱ ۱ و هد ان بکر سین ۶ یر گیا تب تفکر لب یش ام



 هک بہ
 ہل ہے الا سا بت نا لراس دار لو اک ای

 جانا کسا باوا اڑ ایک تو

 وا" او سر 2 دا نیت سلاد رد یل زد تا لاک ۱

 یکتا دا گیرم ياد دم کرد اند ےئایک بو نا

 ۱ گاز ساب طب تم

 ۱ هدانا بال زم مشت اند: تشک تراز کد بل تا

 اکا رانا تنم گلستان و ےل هر لا ات
 ؛لد ماگ شدم ۶2۸۵م راز نس ترالو یل ولا ان ملا ۳٣

 مم دات ص ہل تا د کت اللو کش لا

 روا, 0رس ۲ اذ 7 دا دل تاک رر سیر رد 27 ال ٹر سان

 ےن: ےس تا در کام اس ۸07 شا ے ا ےلاب تاد تشک کز 2

 نیم شرب تند ا یئالس )رد )ام لس لد ۶ اس ان ےک ری 7 سر ی هک ام

 تو نامه ا تام تام گی گزار کرت اد سے یک

 ےل 1 یر

 ںیددردا ترا افسر ہد کلم ےل دار 26 تدارک رم

 اکژرفمرد ا اد ضرر تماس ساک اس ےک ست لو ؟ۓااج ایام اولاد ا ےل

 کر نوک او لا

 رم ببر ندا ہر را در لا ۱

 گی کی ترا کنار افکت اڑ نار یکسر مهر اک ا ند تاتو یونق

 لالا لو ا دا خرداد تش یر گی ار ایش ددد ادا اک تردد لورا

 سرمه هلس

 ءء9 ین اکر



۷ 

 جت مایہ رد سرزنش قد نا یف وا ات

 ےن ہر رک لاش دردناک زن فلم گز
 اد تر ۷ انب امانت ت زد کی نس ا کک

 اَز اد ال کرد ساک کت اک نر تھ ان رکب تاک ےئالج ےک

ibنم کیم ب اک )رو اکر ما کو صوت ان رت زم اند  ٰ 

 ٹا کاوو نار ت پیدا یک ںی ود دس ار اک غل ادا مش ۱

 ۲ منیش زر لو درو سا کیا عایق کس

 7 ینا ھر اک ملا یش ےب روم نارق ب زن کو لوک تا اج ےٹ ال اما

 : هند سے ین اد وس سر یی 2 1 رو کے ا ا

 روب رکو 2 ان بک بن سرف باتو نی بج ےن اج بانو ات ۳ ایل

 نا کر مع درک لس سو س 8

 ن( ےک املی نت اد یے ورد دما بت ہے ازل اظ تما ڈا

 لوس ان. تای ےس باک ادا ےل ایا یوا بکس 2

 پوریا اعمر a د

 ٠ تاپا پانا سای چچا مربا لار
 وک اک ب مار عفاف بک تکی

 تاک تا ۳ اس یسک ڈنر یکے ال سارے انا ام اھ نم

 گل اک ہار اوم( ےن لم ما سالام ناف بت باز مولی ما

 4 اسے بانو یکتا دم الب ےک ا نک ۱

 سود! عین دی اکا ےب ذوف ا ے بال ک اعداد فض بج هام دا بیا

 9 | ۰ رگ تس هس



 ؛ںو ےل ےس بانک اے ا یگ ایٹاو

 و کر رکا ڈا - دا کو رکے بے اج وہ تی تراک رہو یک ید دو: کل

 ےک: ان بک نام تی ےہ ےل AL گو تمد یکے کالا

 ال ںیہ رد نگه اک نا, ےن لو ور ٹاک کال

 ۓا ہد مدل اف نکا شاف ےن اس اکانٹ لد بری تار نک ےب

 ای داف بک ردنکم ےن انب ےک ےک( امان بلک ک

 ورزی ںی ید الہ یی لورا نوار نت بجا پرور ہک یر

 رفع لس دار گی ان بلا انا دما

 زهر ای توکار یا تان تقوا کز

 ال کات 7 اما ایک رایت نر اما همتا ا یک اوم کس

 7 ایک مر سگ یو کس یہود نی ےس ور اک دای لات« دالب

 اں وک ارم و ےک ناب ل۶ سو رز رد بس کب ےک نا یدک کان
 سا بک نا اب لی ذرت بج امیر ا ر کد اک گرا 5

 ںی قوم س نوا ا اب ی داود تیک

 یو سو راز ںی وڈ ر اتش فن از یدک ا اف بک
 رییس ا تارو دز اہک( ےس ٹی کد اب بکر ردلنکسا داف بکس در ےک تا کرا ےک
 اکا الم ا بت را کنن

 یم مکے یم ںول نک وکی زانم دوش لہ سکته

 سنگر ایمر ار سر 1 یا دستم نادم د یر نم ےس سی f اک ڈا گا

 لودر له نی کروم او سراب نوار
 اب ےگ سی

 ۹ شاه ,۳) شیک , یکدم ود هر ا هل



۸ 

 در : HEE fs f ودیا نوشررا لب مراتب 1 ردا

 تالا اڑ ملنی | ٠ ہلا ا کر 7 7 ایل رویت

 ن فسفر : E ما 0 الا تم اورب یاد دال

 لگ 7 سر 3 ان. سور 7 4 3 1 سار از ےک دب گرت -×ظ وت ۱ گرو

 ر £ و ۸ را ین ور از یمر زم ساک 1 اکی 7

 4 ںی ےن انا کت سود یر تل 1 0 یکن واں اس انا مرشد

 "٦ تپ کا ای دام نرم

 2 ۳1 سا گفت رد ر گن 14 رمز کشک 1 ا اا

 سا راو کا کٹا سس اے ترو, سیر لس اک زد سا ںی ا استاد تار و اڑ اک

 لاک رکی اھل ۸ ندا رو ی اکا نار رات ساید ایڈ روس یار 1 ۶ک

 هر یاد بن مر ےہ الف د دات اک 7 انا اگ اس را"

 اب ےن ا اکے کت اف متعال ۱ کیک ور نزن نوے e اند اشا ےک

 "ایک شا اسکات رد رد الا وک بات
 اندر رنو اک کالو ربانی نیلا دوو نار ریت ںی

 ےک او ےک کاب ری نما بلا قاری رن در ازوا کا با

 کر نو دلو کے بذار تا دنا نہا ۱

 ان اب ےک بس ہد ےس ایک اک اد سا ےس ورو یم یی
 “سے نا ر ابرو ےک نیلا الم یر کا رب ارزو کرم ںیواہ ا ہٹا( کرس

 ۱ اگ اپ مات بد ین ام تری او سو ںیم: | زا سکه ا۴ تا

 ره هکر زر نوک ال کنان ری ایشو کک
 ۱ ما , وشام کا هل



۹ 

 دگر سو لگن کر نو رود کر وکں ویک

 الو با انا سر مان ےس اہک ر اد سي کس کیت کت سه یے کا

 ا ہک لان کیہ هد گلاس اوت تاب

TE۳ ابد کد کر شدم نے روز  

 ۱ تانکر گلم

 دا هد تمہ فر دا ر

 پھرا برس

 بت ے کار رد اگ تماس ود ڈی انا کد ڈے و اترا

 ۳ ۱ لار را پایہ کمان اشک اد سود ےک قا سک

 3 اس ار روط سن او اکر رک ےن ےن یس یک کرا ابا ا 71 ها

 ووو کب تہہ وو | تک ا

 بط یواش شا کا اون یاب د قاطع یک ر ا و سم گرو یا ک

 ذرت اپ ہہ طا 7 لگد

 O اھڑ روا ا ار روس ور زرد مه کمر زنان ۲

 ا اظ نک ا بک توش لا

 رگ رام پکے پک دال نات تکا نکا ےس سای نک کی

 ہنس
 ۔۱ بشم کر عر و کوم ۳

 اے دا ول روا یک یو لام ےن رس سی 0ئ7

 بک مہ ےک دا رم او 0 درک فلا گا ام راگ اتار

 یخ کر3۱۴ رک رم اما نی رام
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 نک ادب کے رم کک ا تر ند اش رد دیاگیا ار اذان تان ارش

 اف می یر کوک و ورد قدا ګا. e TANE 8 یب

 کل اھم ا سرب راغ لفل تا ارد اھ و ۷ ان بک

 2 هل یر ترد جگ 4 از بکر کج ترم صد کا

 ںی سرور, عن اکی ےر ہد رر 1 ےک وم ںیم مزار 3 و ری یک

 £ 2 ئ۷ و نیم اج ود رم تا س ںرہ ام ےک روس

 ا الا مے دا فرو و,ع کرب ۳

 ۱ ۱ زس اکرم ور ینا

 ۳ نو لس دا بکر ناو

 (ع۵اگر دا ر ںوش ا کدو بش( رو ا ریز لاک

 نادر وز ری یم نوک ما کله قوش زن لو رمز نیت
 هل گرید گرد لا :

 ابو ان تنعم نب و اکو 3

 n وک ی دن شا ./ بس اج اگر مال اکا ںیم ان کرک

 کر دلار 2 رکے اول بنک الف 1 ادا رو ےک سون لھ اسد

 ٹی هد دم اکو ور ارد 2 کرت او اتم ماه سد ها گل ور

 ال نس رز کات مرد١ تاید یک تسد داب گن اما تیام. بت رد

 ارافاس ےک تن گاف تک دز تر نماد تبع

 ںی از گن رو کارو سطل و کن ےن یخ اس ماما انب ہک

 شام لال جامی: یاب ات
 وی ایر مرش 1 نکن گرہ ۔ ۱۹ ان الو رت شام 7



۱ 

 اگر رے ود کیا یب ۷ اتا 4

 تب ياد ریو ملا نر سم دا ام تاد ا

 ۶ ردا تنو ںو وا ںڈرو* یک ں و | ار روا / تب کٹ داع

 ۔:ای ےک سوا رو ن ارل دس یوم ب

 ان بروس ت زم یا نور کے اکے نر جم

 نا نک کاما در ۷ الگ مارک رش ن: اب ایر ۷۳ رگ

 ردد تاید يک ںی رد یک نادم پنن اد ایڈ مال نل ےک

 اب تم ان یر, ارد اشک 0 یا بر لر سو فک

 تل یگ اھ بک اراک ار

 1 ۰ ارد تور نا عالج سینے لو ان نر ید ا کہ سی

 ہم دب بز سا ل ۱ ۷۰۳ ام ر لتر یس وا لا سما بوت

 5 (۸) شرم اش اپ کرام الخ



 ںی و سوم ںیہ یا ۳۹

۳ 

Ey 
 ول مد وم تم اک ایکن ا عام ےک لاب رو ود

 جد ںیہن وتو ہدا زس یل امرود ہی ور ف اد صا یا ناف ایر "ابا روک اتا

 م نکا مر مک ۱ ںیہ رہ 77

 ےیل گو تعا در. -“ ےگ گام گی 1

 خاتم یدک وک ساس و

 ITAL 7 درک تم گی مٹ نوک ایگ

 ا ا وتر سصحسس اد رام ۵

 ۱ وو ان کنین تی ۸ اد کن الا 7 نوت تب مدر )تر یا

 کا یار ساس وں رد کر هد و تب نوت تب

 ما رد اید 0 ام ا اد او رکو روک ا آس

 مد تردد ےک A 2 انا کد دی

 ر
 لع ردا اش سیر سلامی کر هو به ام بم رم شن اں نوکر

Eدا ا -۰ تم ون اد گن کا  

 و کل 2۳ فی ون

o 
 ساب ام دسر 0 لا تا ات ںی 7 نود ۶

 ےس یر ,e ۱ 22ت طو ےۓا ت9

 یب ٠

1 
 هم رهن e ا م کو 4

 2 کری ادرک ٹل ام "1 7 دہر ار وکرم ےس تارو یک و کرا ایک

2 ۱ ۱ 7 
 ارس دکن )ےن شا کور تر یابد یھب یھ لی: ات پت

 ۳ ؛ ےن اہک سی ۳ مد اکے پاک نل | کر ایش نا 1

 ےک

j ٤ ۱ٍ9 ۰.  

 5 م ۹ عنصر ا ول شا کز لس ۱۳۱ص ا پر دم

 دیس

 EEE ےہ تے سیا سس ساس رک

 مس رے س ےن ف ا

 ا راد اب تی EES GS E ئششچچ وچ یوسی دوسچ ي ت ر



 ا ا

 ی“ سس عج ےہ 9

 ۳ ےس ےہ م ہا سک ےل لسی

 سا و ی تا کج 5

۳ 

 ۱ اب بد مے یک سول ایر اء[ لپ کہ رنک ی بکا برا ,

 نا یک یہ بزم لا ٹو قر شی یل ۳

 دار اس ید رگ م کتا رتی ردا و عبد اٹ بکر

 نزول ےس ار کا داد امور کت امہ با ای

 ارکان یک

 ۰ تان ار ۳

 ان ےک او ام برم هدر و ایک ان نکال ال نرس تے رہ ںی

 ۱ رک ےس اسد یوم ک ا روج وا اک لنک ناف بنک ایا ا 4
 ۲ قق

 کو یگ ڈاٹ بنو دن دب ب ےک داف بل تا ی

 وار ںی کب درک ید مم گن رک امر بر تب ےل پ د لب اک 0

 ٠ دوران نک ات

 ۱ کبود تان قامت کنم اج ۔ ۳

 ےس یک یک ٹوک دوم گیرد با 3اد ایک رسا اٹ کر

 اه مور وت, اک رک زم رس ا 1 ۳0 لو اھ رال مٹ رن

 تار ادااان تلہ بانه تز یر ا ال ہک گرا

 U ر کالے ردد کایہ بروا لا ۱ ارب ٹا وبا ںی وا ٹا و اتراب ۔۵

 ا رکا رک امام پد یک تک ییز سو ۸

 یدک نیز این ایشن ہد لس اف بس ردا( ےن :ںوہ ٹا

 نون سر لار ار الم او انور مان بہر ہد لع ۓ ںیم ال ںرا ایکس

 ناموں ا رگ وا نو ار اد ود پک کو یل اکر نکا اف بنک

 ساک



۳ 

 نیک اره کا ت او ام ایما زا بالی تز ب

 ی وک یشن کت یا ےس ڈرو ناک نیرو اف اس ےس ترکہ فا

 تام یک ھم دوا ایر وک یہا تدامش کٹ ےس سر ڈا نط تس 70 72

 اھ اک کوا میک اف بک جن ےس ےک ید ڈ ویو تاب کوس کر ںی پا ام اکا اے

 ۱ ۱ 2 گنا ہد اک گرے 2 8 مک ان پک کرو ارو ےک یم 2

 . اتم عذاب تا نام تما یش لا ان لاف ترم ان بقا
 شور ناک یر: باک بشار 0 ۲ ۱

 3 1 سونا ات گیر سن کرد کد اس نا

 1 یوم سا زا نر تاپ سا پد لا بش واک ای کرب ملا الا

ہبہ TA ید مر ہے دم ۳ ایک ان ےک
 یک اکو نار س ود 

۱ ٰ 

 ۱ ۱ لپ دون ےن ےہ د رکن الا می ۱

 فوق ور قتل دز با هد پاکی کرب ئی
 گرو یر ماذا م ت

 | لاا کا ہورٹلا)

 تر ۱
 یاب کب ار انکا گدا مادہ ارد نم اف بک

 لا ی 1۳ تاب 7 7 لک ید کا گام ئے AD نیم! ین ۷ک
۱ 00-7 7 ۰ 

 ۳ ۱ هک ها فیلم ناتا دک کی ۱ دا بنیان اک

 ےک اہداف بل ع نا یو ا تمدن کشد نب ٹر ہا

 و و ھا رس ی سار حر دو کرک عرب ہل

 یک
۳ 

8 

£ 

1 

۱ 

۱ 

 أ

۱ 

۱ 
 یشسےس

۱ 
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 رز ها گلاس ا بنک با ا تر اول نر نی

 ٢ کنی تیر نوا گر ام 9 باید قم اکو ےترہد او ط

 مای ازد وے ای رو ناک ا تر اشک یب دن کے سا کب ا ھی یب ما سال

 وب رت در اک کد اقدام نکا اٹ بسا هک :

 ںوا ۱۶ رک ایک را اش ےک ر کما اٹ بنک اد اکر گڈ اکر دلنکسا ںاہہ ںی و 7-0 ٰ

 ےک ںی یاد کت اد دامت کے اکر اپ اک کس اف مربا اف بنک مک

 نیا کس ہد تدا دا کس ےک ڈو( ابا 1 ناسا راگ گنا ا
 0+ ۱ ا 7 ۴ : : 0.0خخ ۱ ۱ ۶ ٩

 تیرا سا وادی ںیہ یا و ورکا, ے تلات کک اے انسا کرا وو مر یم سما اکی بگ یب
er ۳۰ 7  

 لوس

 دام بازگو بوت گن ورا لل نور بسم

 ا الم نان بل ام دره رر سد رسا دل دام مپ کا ہے تاب ف جات یا ۱ دلم ان بکار ےن رمز رک کاو سار یک گن کے تا یک تمام

 نود انت یم ,ںول عابران شد ےس مگا بید |

 ودیر رکا اپ موا کرک و اک یوکے ٹل یک ر اتو یک کمی ےس

 ںی و ر ںی یک یم سا ر نج س نیا ہدایت تو دو ےس ایک اد پد

 اناج ایک
 ام دانی: اہک رات باب اف کرم فر سرم تین س

i۶ 7 « 

 گن ات ل و بص ل او

 2 : ۱ و و و
 ای ی کس رب وس اپ کرم توقا کبد ان بنک ۱

 ساک ترور, ی لا دا زد تی و کتک

 کان گل ام تی کیر کنش

 م

 ,ے لوا ہیرو ا نورم روم ےل
۳ ۴ 



 دام ناو تانے رفاو ي۳ ر هو 2 2۳

 ات امر مس ےس خرم اں و تا زی يا ٹو یگ ا ۾

 ہا اک رسا ددا ا ي و ۶ ي و م

 رک نم کل ےگ ع ب نواز کا ور هد WD ها

 ےک ان بنک مدد ھا وا ُ ا رسد ترم ےک ےک لام یم مے ہا

 تند اه سیا اقا ی یر سددود ںی لم ا کے زد ےک ۳

 ٠ دوو ان پکا هک تو ےگ گرد گزار میسر 0

 ۲ ,ے ںیم اک فا ضیا ےن امرود ی گا ۳

 2 4 ا ارس رک ا ان درت رم داد تقاد کسر دان تک ۷

 8 وان نار رک یوو در ا = و اد مگ ں والس

 اقا یاس اک ید ہار ےک یک درا

1 ۳ 
 نر ور ۳ 20 7 ر( ر ااو لس و یرمود ان بک ام ولا لا ۷

 رد شوم ےل ا

 کیر ار ید کل یو یی تاب یوکے الماری ان یک رت نا

 لو یک گرا "ردا کت وک ام PAT A تو وا

 وم توم اک لن و ےس سٹ 2یک سی

 نا شا ما دا و ی نا لگن ایام تاقیقک یوم

 ہا ےس نی انکف قاد ےل الد ند کرلی س یت اگه ےل ےس

 کب بس ہو: رکا اتم فیت لع تب اک انگ ےب ایک اک منا ر ےہ و یبا عم 2

 نی یر کیک تب ایر ریس را سقف نگر رک

 ی رز تراک ٤د سیم ترس 700 کر لا رب نو بم نک وی كد

 ۱ اینکه 29 ون نی غ روم کما و و مولم و تراش
 لئ مونا

 مس بست



 یی مالا کیا ام یے ات تا دف تسمه ما اہ السر نیلام

 مر ای نر : رک اگ سکا رم کر ۱ ار بق ا نویز تایل

 "ی رم تینا رگ 2 | حامل رسا ین کلر ۵ رکن عایق سم

 ال اےک کک 7 ےل اما اھ ڈر باس ال و 4 نورو 1 کن تونم ا

 بک
 کس ویب نیم تراس دا تم کا ۱

 هرب ۸ را ای درکن وارا رک

 رکن سد هم, ٹکٹ الا تقوا شماری رو ےہ رگ ذر

 لر ںی انے کنز e, E U کر ین اکی ارب ںؤلود ن اشنا

 اا نشر وراپ تشو شا: ال ترد ےل ر 7 قلت یر باک

 رک ت اتش کن اب ۱ رک کو ¥ تان ھن لک تماس

 ۱ ںی 17 یر کا ون ان ۳ رشاد 0

 یا یک تا ا سا ےس یر کن الو کیا ان الو موڈ مالا تروح

 ر تے



۸ 

 ۱ بالو إ زا توا رودرا کما ۱ نرو روا یش یورک رد ہد ہی
 ننس هی اٹ ںی تاون ےب ا 7 مان کن ماس ےن ا ہلاسر یم دوم اےک ضم ےہ

Luاھت جای دوام ۶ ت ترم اس 1 کب ر ےیل تاپ تا دیگ  

 2 ۳ رک گلو سرا کت ظافح ای نشو یک رکو کئ صف گاسارز
 ی ز گال ددد ری 2 گرگ سو سرویس تا ۱

 ۱ سگ یر کت سے کر ۱۵ 9, تساب 1 ضل

 بر ت تروز نا اکا یاس رنک س گیرم
 روا ام اب ا۷ ور 9م (مالس تا [ اور روا ارم یک بتا مس ین / 1

 ۱ سہ اج یب هد اس 7 توہم اک انے یا

 ےک وردی یر لا اےس اک انا رو لاش: یش تا ارت پ

 ددا ماهر بتا نا ےس 7 1 را ای اپ بر وا بام اون
 ار ےطخ ان اش رو هد تو کا اض ناشر د طب ری ر س ےک ارد ےگ كا

 یر نزد درد هدر گن ام ےک زر لو رو ا نک نم امہ ےہ

 ہد کیا بال نک لوک گود 6 سرم 4 2 شرف ےک ایم تر ویک وم کارد ۱

 ےک ٹن و فور رس ون وفا سود رد رب قت یم گر لیہ
 ۱ سید دزب کی قت ستم دی »اف

 ام ا ہیر سم فش رر مان یخ کیا کش انک: ور اسیر وج سا
 زا کیت سام کا ما دن زا یر یر لی لام ڈی
 1 شی تمم سرد ےہہک نیل ر ےس اکی اطہر زم یز انب اطخ مک ا

 . بد نا زو ان یک یخ درک ١ظ اکیا

 طخ



 ملا کا هد ےہ ۔1

 لیس یا کش نب ات سش نم ۳

 ںج١فان هوقش ب۳

 واتا ملا الی ندا هدا ۲

 بعد دن ہئئاف ںمداما ۔ ۵

 تیلعندامتمرلا یوم _ ب

 "دی اٹ اتسا دق د <

 دن! ءاطعرضحد ۔ ۸

 شوج اتد ضد مهلاع ءاطع د و

 کٹر ءاح)ذاف هام اشف-

 گاضیا امت نما نه یفاننک و1

 لوالار لگو زر نا نم ۲

 تیما لوالاف ۔ رس

 ت حا ام یش نرالو - ۴

 سبک ناک الد تالشام» ۔۵

 تص یالها ناف - رب

 منع ا ی نما وعر ںڈ 7

 یونیم هدا( تات -۸

 رسا ٣ بد رلع نا ام 9

 شر رو ننرکیالڈ ناموا ۹

 :الوربخایال دیگ ۔

۹ 

 ۱ 0 لا نشر ادا -

 مال بکش ورق ۷

 نو گان کر ۔
 ںی وس کر سارا م

 یاد اس! زاریل ۵

 دلو امد 5
 ۳ -ك

 مد یو وی کں ورد

 وو روا

 کرک اد dı ۔۹

 کر با ازدا ا ےنا د ا١

 ۱ ےک طخ 1

 روک رد گلو رد ۳

 ۱ وج ےس لر وور نات یرسود ۳

 ۱ فرد بد اں و مول اد ۴ گرد ںوہکے رٹ ہک اں و کل
 ۸ 7 رے شا رہو

 : IRE ياد کر و! ۔۵

 ار یر متر
 گاف عید اک

 نیمار کار گیری ۶

 ےگ درد ۹

 مادام ا ۳

 بهره ارد اردن ء۱



۷۰ 

 رک کوکو روکا شا تھ سا اد ١

 , ای اعر ضد دا ےک س ترم... لام ی دنع 2۸ دق رم

 0 ھ۔ تا | کس ۔ ۲

oین  
“rfنو بر ئ۷ دن تطع ادت  e 

 رگ ات داد
7 9 4 ۱ 

 باد هد ءاّس !۰اطع -۵

 و
 اس ما اک نو رم ورکر اب تدنع اک ااا چپ

 ٤ٰ ا ٩# طيب ٣+

 و سا سا کم زن یل ا اتم تسسیپحامم ۵
 / ۱ ۱ ٦

 ایی ںی اب سه ۱ - ٹلاذ ف تلعث تیکد ۔ ۹

 7 یک 72 ۱ 0.0
 ماسر ا مدرس تیام با وت ۔۹ یںہا عت ١ت یم السد ۔۹

 لا دا ےک رے روا مد حب ہوش کد ے7

 ایکس مر نمسدایدحا ةتسال والا ۷

 ۳ 5 F م سم ۳ ۲ ۲ 1 ص ۳ ۳ ۱

 نار ات سر :سنر گیر 2 22 ر ا کا امر ور تست اس

 - .ےایو ہک فول تم) کل تم فر نوع ںو وف اف نا رک
 ۱ نرمو ہ دفن فس جای

 ا

 “نام قم ادا اکر ۱ء غنارد رب اقناد باد رد: تضاد رض سیہ نوطخب ےس ما اک کر ھر ای ہن

 ( مات ناش نافم مل ا هوا ر رر

 یی ی ۳۳۳۳3۳۳



 حب سم س ی ۳

 2 یے سس ہے ا ا ا 7 و و عر یک

 ۔ - تن ے r ۳ ی ۰

٠ 

 تپ س ےس یوپی ا یس ۱ہ

 رخ ۴۵ -_٭

٢٢ 

 یت ممه ۸ ارگ سرو 8 »۱/تساتا 1 م کک فسا بروا لآ او سمس

 تحرک مارا قرض دار فرم نہر بی ہت بس تیفتوے نوار م لس .'
 نالتتسستیت یبا نی ےل اٹک زاروا اسا 1 fF نسب شکر هاگاگ
 نا مالا هدر نا ےس طا کت مارتردا تمحو یکن دو بدید ند ےس
 مالا برع ںی ماو ۱ ہرا ت لام بم روا ار یونفو اب ۱, یارک

 ۱ .ی کیا دک ماو وسواس ٹ کے لا روادنس لب او

 با کا یکں ورڈنھکہر روپ دوا دہ اکا ا سا کل ور دان اش ۓو نارو لا
 تہ ےۓئامرو نکس لابا طر رک دام اکر وت ایا فکیاردا ٹی |
 دنا ۔اھڑب متت تہ لی ر 1 لا هرز کیے با اگر
 . ےک اد یر ان ے ناروا ایک اطہر اک اشک ناردن اک نات اد مو مرت
 27 کم قا ورتا کم ساک 7 لس کم ۲ هد و ملا طلا

 تار کااتتلاد ت ادای ےک نام یکدم اطم اک ایاھنہ مہک تفکر
 نت ی نا یر رخ مولانا کای
 ۔ایکط فلت اصل با یکن ا. کشش 21 کل گن امر
 ۱ ۱ یکم اک فیر ای کنگان یک ینا ایک بس رم ا



۳۳ 

 _ ٠ک درب ٹا ۱ ری نم م ۶4

 رح اب یو مال وے ر ول نات ےل بم اتت ہو روک مج

 : سس ھچک A و ہد ےک وا ۳ ےہ ف,

 1 چ ی سانا او سہ ےک ری اک دس
 . ۳ ےک ٤ ۷ 7 ھم ا ت 2ے ۰ 1

 بار رک اض اکر یگ اے ام مے کرو کوم ٰ نکے نان ڈی تا

 7 ے

f5 - ےب لری لو انس گرم پر تشکر ریہ  

 و بلوری ده ذلم ےک ےب اکیا یزو مد باب | لپ ے الت 7 of 1 دف مج

 ۱ ۳ ےک موٹا گرتی اسے او یو و زکام ناک ر امت س ا اوہ نجف او فہ

 . قوا ساروا یار ر و لک 2 لتپ ر کاش رو 10 اک وو

 "ےس ےگ سم داش بالا: غ خوش با ےک پو بیک

 ۱ فقادالہپ اکے ار ا باد شا لس ایر ا می پاک یشن ناپ سر

 : | بال تی رنگا ت داد ) میدم دمے

 ۱ لاو تای فن اد شکن ور تر | تم یکن اک

 1 ۲ سنی یززریك و رب بت سم ان ھت اس ےک ت تہ ۱

ferar deleاو ارم دلع مالا  So:ینہ ایت اتر ت یاد ل  | 

 | ںی ےل اک ین صر اپ انار ایں یت ات کب و ےک شد نیم نالو

 ڈک پمپ ضنا ے ںی نر سرا توا یم رت ماما ا اکی

 ۱ ۱ ۔ ای ریا یا گہ

 ۱ 0ٰ لا ںی ما بج بات کیٹ نیو کرو فاد الا

 کربا لاری هان کک یم وڈ ےک لو ل ی زم را دف ے رور یع

(i)0 لو اپ لٹ حا نل یی دا نر  



 ۔ ے ےہ نے ص بج نعت ک ےس س ےس تھ ےن وت ٠ ا ص

3 

 س . ےک و ا ي ےن ا ار

 موس

 یارانو ات اتر سوکت اینم کون اے اک گم بت شام ۸0 ب
 اومد ٹا اک امن اف کک یو رت لا ,اھت اکو اتسم ےس واک ارغب ہا انسان
 سر الزام ےک پرو ال. افر مرد1 لیڈی
 عا پرور مک یے انکو ام ےک" اشا کیو ڈے ء19. اکے لڑ لو ام تسدببز

 ۱ سایت کی وا نرسید کشش کت اسم
 نوک ےک تیکر سن و مکے رس وع یھبکب سا ار کل وہ اتزان یس نر

 بیا سا یدک شام بل ن زاید ایت لون کیا 1 ہہلط پا

 لوس( نوا نل اوو اڑ لطیف نوا ال. ےہ .mM 8 تراکم )لگن وم

 زرگا رو دا ےسالا کرم ںی ناز کرا کت اص لر کت مروا: لک لار

 تام ءا, گور ا. ا سی ت ایحبطردا تایباد ۔ے ۸۰8 هم نک یری ار بہا

 .ی شش ت ناک اولیا ین ار یر روا او ںی ٹک شا یکے قر ضم نا
 عسل ار گان از لیں ات عاما و سون یک واہ زی اسےن الو نار

 یر ہہ پول ہک ےب رک )و کات فتا ام ایک ام مدار کربن ہا ا

 اسلا بج یا اد ۔اھت ا اچ انکم اتر یر سک ںی رپ یک ص ایکو پل امان ما
 یں یم کرد یکن از روب ال. نبی یز وت کیک کف ددقون: سار
 پی اکرم او روف, لاروا تا 11 سش ر 0 اس ںی وا تراضم ےک پول یم

 کے 73 7 تب انے انکے ںیم الو تر س ی رہا ات ےدام یک ل ارد

 - بال قر نو کا اک ددد تہ اہ پ باک رب کرک نا فرخ
 ۔ ےرکن اوج یکن یم ل ےک اک دہ ےب دیا کب ناس ی رپ پا سال

 یک ور لن اہ روال وند الو ا ےس تی این زی ول ےک تیب یم
 4 ات ن اء یگ مس شکل لور روا لوز و یکن از لر پد لا



٢٢۳ 

 بل پری ور ی صور ےک پدر زر ساب ایکو: تن ورک

 خار نپل: انک تیم رب هر شوم( لالا کس کر

 سوگ لو یا یھ ری 07 فرد ڑی ار و ٹی

 یورو سض ناوت ناز لر نی ہوا ےل یی ےس الح أ ا

 نت کس لیٹ دب کا ا ست یھب ٹپ و ول و 27

 7 علم تن مو ع ایچ ردا ےہ لم ام تر کی 7 < دارو ےک

 7 یل کرت دداا از ین نک س سری سی هنگ هست تک

 کوما یو تراش سوم ےل ےک ترا ےک پوپ 0 یا ام اید ا

 نشا کپ یک یس. وب پاک ہد هل

 : ۱ دوا ٹا: اکہ رم ساره گرد ۱- تاک در رت وزف اور کیا ہاگید نش

 ییا( کا دو ںی کک جا رش گورا ےب کو 2 با

 3 اتا زت 4 اب رے چ د -

 مع شے اسد لاو کمکم شکل کندی

 ےہ

 دل

 ۱ تب

۱ 

۳2 : 

 جوس

 ا
۱ 

۲ 

 ریہ

 ۱ ین نرس ںی ا ےس | پاس ےس سر س |,لگے لاس یف شت یا 7س7

 کاش پولو هس لکل ڈا اس یمن نین

 ° هستید یار نم ایک ےس کس ترافہا ل

 بک ایڈ ام ال ےت سی اشکہداز تو

 ا گا ٠ ےہ الب اطخ اکا دت مری اکرم

 ۲ مو رپ اک واز یاس و ستہ ے ( لل کلر ی. ۸ مو گنالرصخ

 انحراف که

 ی



۵ 

 ۔ اتو ما سی اش اھت اگر فسا. کی مات اس

 . لو ےس ب اسا تاں بت تسک یر لر وا حل اتا ےک کس ییہ رانا

 زابل نم ات استانی لیپ سس دو اکا بارسا کس سنا

 زوم کر )شعر ی ی یاو تن( ماد دکل روم

 مگا یا ریتم ی سوم ایک سد ایک اسار یل ےک یم لیگ کلا

 تا کات دیک یلزم السا 2. رت ر س ی

 ۲ دری سازش سی نیم ر م رل کک اویا لو تب ا بام

 نات راس ارس سا. ے عرش گونه ارز ی کیا ےس لا لار

 یاسر سین بام کد ک
 ارج یکدم بوم )شش لوس سوا کرم لر رام ناگ و مات ول وچ ےہ

 -0 یب ای ام لر تہ کنار رایو ال ۲ے رم اما نیم نی ےک کت

 کب جج بب بال 0 ان کاش 9 اروا. ي اک یب اک دما

 ری تاک گیر رپ با اھت ان بنی پو تی ابا

 ۳ ٹر ایپ دل بام امضا کباب دہ اما نا وپت ا عا. انکم

 داس رکو "۷ تال ےک

 7 هنهسز هو 1 اک نزور اےک کر صار اما یی سا ۱ س "۳

 اھ طا ناز یار اسی ارد ییا ۲ تایر مس اللر

 ناب زی خر لا ےگ دلج 1 عزا یک کرو: لون نور س ا

Dayرسان کام ایک نارتو کنار ے < دل )ھو رسم  

 دا. سل نیت (ناتررس یکتع اہ یک کم ات شئے یاب ےک سا یگ



 تت9

 لپ ےہ ےن لی عرش تدوین ملا تافنض دم
 A یی فی ایک یم غیرت کلوب کف تا اھ دہارد 2 اروم 1 تشدرز

 برکت اا ےک ناب لو ےن ناله دکھ ی
 و زوم بم اس ید بیت ایشو درا 3 اگ

 ۔ يب نان ےن ایسا یی یل ےک کرا لب ا دوا یر نک رکی

 1. لک اهم ت اد یر اک شب کم کد سر

 ٤ ےک سراب مل لو راک ےن سا اس( دلش لس ر جہ حسی

 ۳ یکتا نم قلت
 ۲ اما ترن یا ےس ره جن یابی اسب ال شک لویس رز

 ۱ ایل ےل نی 0000 1 اہ در یکم جی عد نیل یک

 1 آۓ سیر سس ےک ا “0-9 لینی ںنازں ےن نیشن نا

 ٠ ۱ ۱ ۔ الم برک 7 ین ین اد نال ]روم ۱

 ۲ نم و مر نا نیت اما کا رانا ا نج

 وو نما کیر لاباناپ شکلات ےک گوش توا: یت لی و

 ٰ تااھم ایک از یکتا تس اذزعتل نیم 'ے ( ایفل لس ٠

 2 ےک 5 اگ ناروا < ایک گیت سج یل ایں وہ لو کر دم رسا فلا را: کر

 ںراز یاس یاو , ماریہ ( کش. لک ( 7. ۵۰۳(ءایملشم لب و نا

 ۱ کا ےس کا ب ؟٣ تہ ںانوو از لرد لوس لب باقر

 ۱ 0 لشکر "1. ب سلف رہ ے نط کت ادا لو اےک ں ؤا زایئام تم

۱ 
 ۱ درام یو ٠ تی ےس EY دیا ما یوم



 تمام ےک ی دس یاعلی وچ وک س

۲ ۱ 

 رد شناس کن السا تپ( الم HRY) Gercktard قا
 ۲ ج ۳ رم د : ۰ ۵ ۰
 او شو را٢ لاپ تاد ی ۷ مان ےک تاک ی اب یھی ناروا از

 ما الا ار تستی لر ازم ےک شورو ناسا گوزن کم رگ بوم اٹ ایکس ا تب

 ل از ال برقع ایر فین یک کک ی ےگ نودم تالار سا لیں بی دا رھ

 ۔ دوو یھب نت ےک

 1 ا یکی ردا 7ت اہ ناز یر گیم اف کی ص وان ۱
 یی کم ارز ما لو می از ناز بر بور تر وی د ل درک ارد | جریان طا ے ہے نھ ا رک نوری و

 . ںیم ناک چت لک ی e کار
 کیلو شان کرم کی ایپ ےک اروا | ادال کک ) کا دلتا
 1 ےب سا سی طو ام مس هی تی هد ام بلع ۔اک الزم اک رسم ے شود اب لار

 ام ےہ اک اے ایک ا بترابال رب دیر وا( کرج ان عر لا ولد گا یبا ید لواد لاش ے ماتا ےک سنا ی طب نی یوا ینا یک لی کیس

 112 رییس ارد لا اک اوم و مول سم گیم یر 20 رب ۲ ان ےک اکرص واک 22

 یکت ام یک کام یلص ی اما سو دیش 7 E (مس طی 5 اراک

 تی ارپ تاییداردا یر انا لو ایک سید رپ اکرم دا رپ ےک سا .گک نت 3 ۔ یم ١ی ۂ ۳

 مرا ات | رد کاک ت ناطللا درو بانکی در یر لالا مس 1

 022 ٹیف ابد نر رو لش لار یر فی سیگار س ا اک لی ال اک اک

 نر لا ںی لامر مو اکی د رب تیا ی باک ڈرو الی اھت( لحل ا )  aےہ . ۱ ۱
Eےسا ا ایہ انس ر 2 اتے ای ١شت اک تب یھ یکم تا دری مپ کروم طط مے  

UE2 اس یا 77 | مو اے مان ےک میاد کور  
 ۲ = ۲ مم و ° ۹ 7 ۱ ۱

 نس ےک ل ا ۱ ےہ ےس قدم ایردوان اد چرا لا
 . ۲ و ۱
 خش ۱ رج 6. فسا سو (IIE 5 ابو را



۷۸ 

 بب 1۶ 2 لب ابر ۱ ۹ ىلاي یو اف

 ی ی ورق را ےن سارا. شش
 ر وردا ببرد! - باب ی ےک ےناب بور اج رج ناک داد 1 لر یاس

 گوارش نبا دیمح ا نا نا لب ےب تر یکن 0 ٹک وان ا کب دم کال ام

 ہود لام الا بر کن اري کرد ر او ابر نا انکل ا الم ت

 ر ئاکگے ںی اوا ادیپ N شم شیلا صح یخ ےک کده وا

 2 تک یدک یکن )اکی اردا ایک یی اک روش کی دال
 7 ام کر پہ عام نام: اھم( للم ہنس ق. ههاشما مک اه ا شد
 ٍ Las نس لر اروا یر 21 ر وما کروم

 6 هدر 087ھ بد یف رلامزانم کت ایج سیا ما ین ازا ے2 ۱

 ںیم تک سهل کانال کب فا لا )
 ناشی لو لی ااو رووت ےک ورد ای یی کس ود مدارا گر رک نره

 5/2 ایک لانے ںی اک باب سی ی کتے انک
 تن س مو رشید ا نام کرد( ےک کد انا یراق نوک شا

 رم ےس لکت نمل یک ا۔اھتاب ہک ردت :Ab گل

 را تاتا ی دا ےکایلر وا ایک شک یی
 CG. Nivbhee می شے کیا لا کاتر اتما کرم کک راھنا ۱ گراند

 نئ رکت عایب لب هیس مامنت لا یکل صا ترس دم الت ز)
 کو یک ق الف او تارام ےک لا یس با دن بيمار انس ایکس اییلدرلب

 + نمم وب ( لعمر دقت ر 2 هموم اوز ج رامرضاحم اکر اون گئ ک را هم
 ےس لودر دور نر صم لباس ےک ت یھت کا ےس یہ کام یر ضم اھت وف نت ارم



 یی .e ےب س ےہ

 د مچ یہ کی سم ر تا طس سے سس اب عل و روپ سس جے رک

 ی رو
 یی نشراتو روک یز از کالج ں ب ل اکی ردا یک | لاکو نیم
 رو نی کم کی تاق( د لک ر ۴. جم رامبد
 ایام کا ےک ےن انا اتار لکن از لول ں ویر رکا اگلی م

 زوم لام بہ ارس هد یار اھ سا ےہ ایرو یارک کا ںی

 یی ات ایپ یش دہ نکا اھت( ماش لعل )و یوم

 2 د الا وردا اپ لب نر ےپا ساق هدر کنار یک ل هرس

 1 دا بسا و سور O یر ع سی ٰ ۱

 نیس یس ےک ار رب انک ود اب یہ زف( ے ناز ل لوے کرک

 ےک حلت اتار ردا تا ام ا س کرا ےک ھو از ڪو

 . ےس موڑ وی ینا جرو رب ناک ل اھ ج

 نورسی ولاط دن لئافےس ےک ےک ن اب زیر ی ا 6 13

 اهر کب ۔ےہ ( دلش افق )6 مومن کد ادم
 روا تاعق ور ےک کر عدد تست کا لس

 ناک ںوروںی یس ہر مان سس 2 زا هی ی تا

 مشکی. پب ۱ ماسک لیا کا وکار سنی ربا اے کا لایا بس

 سی EZ) 4. Marelid د ضس اک کت سس |. ےڑید یب

 کر سرک ےک ےس نین یار اچ دا اما تی
 ۔ ےس یب 2 ایک کت یم

 بس دور 7۳9 يسرف Oya سر ۱۱ ھ21 ۰۶ شل ےس اتم

 کروا یر ل رو سد فیلد تاب ک کش تک مرتب



° 

 . تا کج ارز تم ی تن کت قر شا یو دا یک

 تازو مار یاس يو یس کای 7 شن ان یت اک | لس ۱ )یا

 ۱ ا اں گلا اگ ا یگ 1ر ناو ا رر رر لا ا

 تکو گو کالی بک پو رمی e ریس ےہ

 EE هاش السا لر یوا
 ۱ 7 اک امانی بد اروا روڈ: کش نیکی ںیم کره ایم یک

 ۱ Î ورا ,Jourdain ات کیل سد انک ام ج Af یا ارور

 ۱ ٠ یکن یک ارب ازل اھنانددارٹ ککے یر کل اه تر راک کے اھا امر

 1 ںیہ یر درک ها اپ و نا ایر مال مکرر رپ تبار

 ایج لاتا یاد کر سفت کلش 007 1

 7ٹ زند ۳۱ ےہ ha کات یوو ب نوا رکاشرسوداک کاما د

 افر ی راز . نی ا یگ 1 لصد ت گاو

 ا کات بدا تام مات سیم نیت کی. ےک ها سے کر نار

 ۱ تان ترا قاب مک. یز ت اتات بابا
 ۱ اس کلا شی لیک پی یل ام اکا ون رشت سنا اکے بازرس :

 ۱ ئ7 امت ود نرو نرس اسکن اردک تک اهل رس مے

 | یو ہا 2 ارد 27 رجم

 ساسی ےس

 | تن اتم ۳9
۱ 

۱ 
 | | اان 0 ار سا یاس فا لاک

۱ 



 سس ےہ ےہ عجم س اسے ےہ و اہ سا وع اہ او 0

 دا

 ےب یسک + ےس -

 جے س

۴ 

 1 مے ہت ت ے په

 Colm) ام ١ کور ٹوک |م ایک نوا ی کا 57 ادر 7 711
 ۳7 ٠“
 ال ہمہ )نکہ ( ال 47٦ ( نر( کوس امہ )وس (] ان ماس )ناب

 رکا سا ہنر ہا: له اس ایر لدا پات اهرم ی اں ےک زر 7 7 ۳ ا ے2 عر

 کت تنش ل ں ورک نک لک مان دور کم اشسا لر رن شی اکو سر سر

 نانا نر کف اتر« ای راک یک نان ورم درک کز سنا ول

 ام مرد لواری رو ۹۳ یر ایا زر ےس ات یکن رەد زن ری 1

 ےہ یا ا 5

 ِے ےہ اب لاس ےس اےس ےس ےس ےہ مس

 ےب تیکت برک اتے نک کک رد کپ رز 77
 نس ےک ناروا ار نوش اکے نر کل اہ ےک تاخیر ید د لا 2 ۱

 Ry ارم وجه یت شان دام مس اک تان نم ںی ۱
 امت بالی. بوق تا هر کد ےک

 ےک ےہ سام )او ےہ ییا ی الا دہ ایپ نور زود کیا
 نر ام دییعقےک رنک یہا دیمن ےک یب ل: مر کد بیت یر ا نی
 دادی سا ( ۰ 8.۹ نر فل ڈور راک, ےک کر را ال ناروا اکیا
 اش او رپ قلع ےک یر ا ای رت ںی نل | جا کیر ت اان ےن یکے تسلیت
 س اک . ا C.J hanenan) )نا رزرو

 رہے نکی ایک اش ےانول کے ا سب ھوا. السا سزز ضا ریما ہ۳ 24

 جوا یک لر کز 8 ۱: لہالا تیر ات نر کلکو کرس )وج ےس 7 تاک

 erif لب لی ایک : ےک ٤ رل نر 1 زی شان | را رل نازک ا

 سماع رم نورم رک و ایر یل م ری ر اوجا ںی فاع ہارڈ
 رر ترف کلک اهلی رک اردا: اور یورک لو از لسانی ادا هد : ۰ ا ت ۰ ۳ جج 3 ۱

 ر سد 7 ںانر ان بٹ اگ د دم در ے یا لدرلہود 7 ایزو 1 تیم اے اعم ار
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 بار یا اک اشند .
 ییا الت ے ( +. "دل ر گرزر ییڈڈرانب نام رش ولا: دار لا

 کیا ایپ کیک م فک سار ال لا تورا شش
 اردو تب ن کت مهسا ایک رش یکے ایا اکے رم از

  ۳رت انہ کس ابا از سا: ای نر ا دل ؟باتلاز لاک یک زور کز. يا

 وتو وب کیان سا اھت انک تیت یا یک كاز ربا ۱

 لنا پیاسا  eمشک زر 1 یک یزرر کرے یک سس س اروا ءار ےک یا ۱

 شرب نامش . 7

 کر گپ لیک: ںی ادع دلم | کب عت تخم
 إلداہت ارش سز پرو کام ما ییا ید ا یر یل روایت کین یکن

 ۰پ اکا ! نور سین قت مات ےک سز ںی دہہ سا | رز سر  diہ٠

 کس اھت کر یک اپا لب رول سد یک ت ام کا گام ترمان ےن ےن

 تر بد 2ط یکن زفر دول شکر ما لو شک
 یک شورت یم عا تیا کٹ تاما .

 نیک ا اپ تافو ےک مش ڈک کرد اوہ ایپ ںیہ رب لک یک ا |

 اکو رش لم 7 0 سیب لیک کوا نیو ,اھتی و نو ساک

 م سنا تر کن ار: کرس ناس لس. نیت _سبیتس لایادواز لس 1
 ء1 کا مکا یر ایر لز تو ات تراب کر ؛هد بیاد آے یم نلا ںیک 2

3 OG: حلوو رت لے تش زسا یس اکر اپ اہ بام کلیک یک صاو 

 رم گلف تک یکتا ےک بکش زا ںیہ تھ یکن جام که ساک

ir ےک. اکے اد لر تہب تیر روا ںی ان اندام یگ 

 تم ےل ےےپ ْھ کک َُ کک و دہ ےہ حص -

 حس ےہ س ل ملی:

 ور ا

 س حس ساس



 ۳۹ و ےہ ےہ س رسو ےس سید ید تا ا سس طس <“

= 
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 س تووہ ےس ے ےہ سس و سہ تو ےس یب

۳٣۳ 

 ایا شو تارے گرو: تام یٗ شد ای ےسرکو دے شیو ت مہ انت یک اس یڈ کدے
 هٿ ان ںیہ مد مرک ی ےک رکو کول ایر ا مج ات اول رکا

 یڑ ادیب )زود ہرکرت تیلہاج بر ائ ان( لپ یا ) تضر دا ہلہ اپ تا
 یارذب نیل ور هما س( لم ۲ درشت کیر تام مد ر یک( ایڈ تافل اف یکایک اس
 ین ان یر ڈا لاج لایک ورد

 ناب جا تاز قر شیو! کیا رٹ یہا اپ لار پک انو یکم کز
 میم گر سلف ہر ینا وہ سی 2 کا 3. یزد ر لیوا

 لا. تو ترس نہ ںی مک تو اوچ ب سس ہد ںیرخآ اھت ایر سا

 انا ےک کل ت لاج تاب راکت شاد کر اب ا اب بال شکم لر

 رم رخ کف ید مت یاس اد تم روا ار ایان سا هوا ےکا ا: بس

 سم ےھکی ین مم رپ تای ار شو یر شهرک ۱

 هم نما کال
 رطااکت نمی لوکل کپ ٠ےہ تاو لا۲ ساز شرو ی پل اماکس ا لکا ےہ

 تکنو ورک پک کی
 ۾ کام نرم نا ہا اوما شو لا یز وہں تاقا الص ٠ .

 ١ لل دلار ناف لش ) ٣ لولا یا اجر یک سبا: کر ییز ملم اہ لس را رلپ

 يمرر کت می نایب ۱۶ ںی انکل رو رگ ارشد چرت ب عز کی دا بک

Sum Ka: کک لات رای سردی تک رک ر یہ کا 

 اس ےک لو ناو تل آر روا ار میر اک قم ہلا یر ےب ناک[ دم مک ١

 ےاادیککس کر ساک وک نا یس کی تایے یک کره رش

 یر یا لدرلطور ےن یا ینا ضم ےک کروا بل 01 تانیمررحم کی : یون
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 ر رب کک جج ترا ںیم شم ناس ے لد ر رہ سز ولوو ر اکی

 ۔ایکر تما ریدر

 ۔ اگ ا دب رسيد رگ اں ودر اسیر

 نی نی یب یف برے رم بک ہور لہ لرو جت یس ںی خس اض کرت | شر

 ہک رالو اما ال ۰۴۸۰ تم دام. زرد یک سر

 کب ناز لو ین ن یا ال ےک یا متری کی کرم ضد بل گی فایر لاںوا '

  11۳0متال سی مکہ رمی نٹ الم دوس یا اک اسد نل انس ےک ند مول اپ 7 ی

 ےہ تان کس لاما ےک لادا تاافم تک گیرم حس اي اک

 ےن ٹا نیرجےرسدد کا ابری یل ار یک و لا[ روم رز اسم سش ۱ 7

 ا مارال ل٤ تازو  Klہوا رر ےل ےک یش 11 ل 177 ۱, اشک رب یش ۱ ِ

 قد 9/0 ایآن ہد نت ےک تر کر فما رد, کلا 7

 تاک رس ار سادد ال اپ یا رو کام ما اک وفا ز یش ات اکر تے مارک ۱ ۱

 اوج ی باند سم کز طی ما لوضای ادا. ر۶

 ها امن اج هریک تب انا صف ی زیر روا یر او ریزش

 تکی ام مالک جب ھر چوم سک سرا یھ یا یکم اح” اک قد اک 6

  4 TESہی قر مم مول اھ و تبر سه نر اھت ہدیض ا اک کرہ ن

| U, ۳ رر اھا ترشا او ریہ ےک ییا نمر اتو رک کا کرب 

 کت ےک وہا اشور مر سام لپ یکن ای یک ٹو وی یک ل ارد رہ ےس ید

 کوبا رخ کار ایه یت یک ين لے 6مو ےل وپ یک ۱ ۱

 دی تادپ چ اکے ہی ہار کاک ا: ےب امت ےک کا قئ اس ےک ت اقل 2

  ۱ےرسود اے قب ۔ ےہ ےل اے مہ ا ںیم ایک نز یک اوا ایک وس انچاھچپ سین ۱
 ےل ےس بج سس ےک



 .. س. ی د

rد سل ا ا ےس ےہ ہے 1  

۲۵ 

 لاثرو, ام نود رات تیکه رو کب اھت ڑی یا تم

 ردا دہ ںی کک ا ایک شكا ال تلا ےسد دم یک 5ط مال

 ۱ ,لاٹان دے رب

 ۱ یک س ام تری صاف ۹ ٠۷.7677071 ال 5 سنین سر و ۳

 قرش اکابر اس ےس یہ نوک ا, تام و یکسر سیم یس و اس یک ا ںیہ اک ھ4

 "نوازی رعرد» یک اس گری تاکسی مالک اس2 الا دا, ایت

 یک رکےت سیا یب ںو ہل ان ان لم الو کام ای ازل زر امر ات تاو

 )ا س کیس دیگ گن ور اه یک علت ۱ یک

 ا ااا
 ٠۰١ مع .Wd 4 E1 دہ سیا کیں نے سبک ۱

 ۱ اقا ید اک ثم زا ںی ڈرو وا نر ای بت فا

 امت ہرا سد ام کس اھت لم ام ایکن ک ا ںیم یک ار نم

 رس دو فدا سی یوم باکس رقمی
 روا, لب الا حس 1 ترل نیل دار گام گاز ےک ف

 ۱ تاند لا لوس

 رز اسیر دو ید ی ےن ۰۷۔۱ اوہ نویی تیره نیر وش
 4 تمرکز. ات او یم نل گاس ںیم سور وا ء۱ دی ل ںی گن ہر

 , ے ہا توعود واری تافل" سر این لص ملاک کاتدا شاش یک وف

 بحر جات ںی نایک ت ںی ناک نادا یک اش یہ انکد دفن ابن لوا
 نوکر رن سم نت یہ رت عن ناسور اروم رک الطن نیا ایس برع ای: 1 ۹

 فا نہ فا بس صم ر اد دول تبدد کلو ربل ناجی لا فت ب اکا



 اج و 4 ت مم ۰ ےک 9
 ال ےک ی اک تایل اسم یا ر ےب ا ا نیز ۓ ما
 1 ۱ 2 ر 72 ۳ 720 5 ۰ 2 299 9 1
 ہہ کن یک میک جا ی اد »فردا عم دم جاش ےک مرو یھ 7 وتو 1

 مم ےہ 7 _7١-
 ورن تم رم یو ی لس سر یا دم ادا ےگ نہج نس نرم سرد دما

۳ ۱ ۳ ۳۲ 7ْ 

 ی ۔ 9 9 ی : رس ۳

 یھ مے و 7. رکو لضخ 0 ہی

 ا قے i 0 ۳ ۔ےہ اد ےک +1 IIIS ةا تك 7

 رش ھر م اھ کل a کس و 7 اپ یسک ٠ ا ر r تاک سر

 س گ 4 ھر 7 مم
 وفات سید ہہ , یو سیمی ي ی اک ری ےک

 ےس ا مع و £ اوج 1

 ی تم کر 7 ترس ا اء مر ضم اک تا و ا ۷ص ح
1 : 

07 7 
 تو ےک لن 2 ہلاک اش اسے روا 1 ا ےتد ایسا

 ۳ یو + ۳ ؛ مع ۱ 1 7 ۰ ل

 ر ام کر فم ری ن ناب زرو مو ےک رخ ایل تو ا اک یک یھی یل 1
 د5 ۵ نل

۲ 
 می مار

 ۶ شسس نم حب وس رت کک سو رو را منت را ۱

 هد هستم ے ترم کا امر ار ذا یو اس ریز حاکم گز یک ما نسل اھ اوہ اہم

 ےس وت رسو "ےن رسا و های

 از ندان ےک سیو ل موس لس رو رک نخ ےک نوک ن نرش اٹ اا رگ

 زل یک اب ز مع ںی سیم اھت یی ان بیک 7 پا

 .ے نو ایر لا او سیب ی ۳1 بتا تم ل ںی

 وب و ہیرے a رہ یم اے ا, رس یہ تیا

 و تاک سو کرلی ےس تفو قسم ومر را۱ داش سس کک ںی ڈٹ رکا

 یے تط کت نک ارج ربی یرٹھھم ےس دال ےک



 + ا ا عل

 دوو سلمہ ۱جآ ہن عا =

 ےہ یف ا س س ون لپ ت ںے = “م 5
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 و یکم نود کد اف بنک نڈیپ ےن مم اکر سی ور لذا ز ادم دا قو رس یو

 ےک ایک اش ہلاسر اک نوری ڑ ناروا کم م داش نولوط انها تب انگیز قمر

 تکاب تمام ییا ی کیک ود کاش ےنا

 رخ لو اک اسد کند کوز سرو و سو ںیم و امگا ںایٹبام “کش

 لا یاس خستگی
 تم مد کس کاش کر )یر لر
 یاس نا لاگ هستن کس

 ۲ ۱ ۱ ۱ ءِ 7 ۱ 0 ۱

 نزم وا مر امر یکی ےل ائی شیوہ یمن یسشروو ا

 1A اشور هد 2 اسی کک ار ے مل گا لوب ےہ کلا ٹا نبر لے انا کات

LAAاو های ےک شابک مرغ رافد  

 : رقم کاخ کیک یا کیک و دک کا
 "اوزار یاد ذ افا انب ذیل عر دابو ک یت م مان ںی ا ںیم یت

 ہراس اکر ات تعامل ایکن نفس نت اب تم بد
 هک 27, ,gallant زنا Ewald ڈا مک

jan tamافت گور  Radiتاقتم فط کت عاج س  

 کت ع اج سا نادم ام ےس تہہ یری ددا اک ہو ںی سیر اد راج ایل کی
 1 ریاض می یش کو ام تس ہد ںی نه لر

 ياد درسا اک یاس وس سر ےل شک ی دلت

 لا مر سا اسدس سو بام ی الناز رعد, نر شئر: نوو مول

 2 اسو سیل اس یے نا سل ےس ا تا اک ما: ,ZS ر رم اک یم تا شرد ۱

 یاس اس دام اک



 2 2 لب یک هر دوز ےہ ٠ہ ںتس

 ٹر ولے تر امام ای سر راس تم اس ها 8 a وس

 کر کت مد د دیک رز ل یک رے د د ےس ت آه x ۳ 3 ۱ نا .و ۲ 7
e ۳۳ ° 

۳ ¥ 

۱ ۱ 

 2 ُے مم ۔ ۳ ۳1 ۳ ¥
 بر“ ر زر تری رس وک م اپ به سرور رفت تے یک سیر َ سس وز ی ا ار یگ ے۱ یھ ے ا ٩ ھ" ےس لے سچ و رف ي E 1 #0, ۳ ےہ بس بم 2ث

= : 

 ۲" ۾ 3۰ ٠ ۳۳ ؟گج رک - “مم ھر ۰

 نک رد رم : ر ٦ یا 27 ۳۱ لر > رب هیت رک مٹ یی سا ن ےھت یر یر ے دف سزا ےن
 2 َ * ص ج ٩ 6 : ٣ 2 یل. ۰ ٠ ا ص ۳ ۰ ۳ ۱ 2 :

 ۱ گی س مو وک ےک بیع بس نو کس ےک ۾ جن "7 میام اسا دی ٭ ت و ۱ , تر خم ھج :

 ر اش مس ۳۷4 7 ا ۶ رد ےل ات ےک و ت ایر تی ,N ۶ھء" 2 ۳ ےہ 71 0 P7 سہ ۱۰ص

 ی
۱ 

 ری 2ے. 8ف رم ر 1 ۳ 7 :

 ےس سس

 ۰ ابو ۴ ںی ھا
 RTT رگ ےس نی جر لا ٣

e 
 ايم يک ا ی ایک تیس یم ار 2

 یس 2 رد 7 “ر ۳, 2 72
eتھ 2 ۳  ۶ و ؟ےئ ے مح ا 7 ۰,  

 ا

 ٠ 3 # یہ 7

 ءو ےھت 9 7 و آ ےس ١پ ےک + د ری ل رآ ےس بس س 0 ۳۳
 5ےہ وے ے تر ا و ضا HES 7 ۱  رہ رہ ۲

 قا

 سعود ےگ زر 2 د رسمی ا

êمس س  
 تار ر د سرا هک بر ای یک مم ےس ای ی رد دی اک

ِ 
 مريم ۳ سرم 3
 ¥ 7۴س 0 اپ اپ س نده و ۳3 ایر ب

 و

 ید هک ا یس اپ یس مس

۱ 
 ۳۳ AE ی ا 4 7 میا 7 72

 مفاد ات او . ین تل اےس زب ن تر ریس بہ <7

 بر +20 یک تنر د بنک کو FF رز 37 یا

 فن گہ بنر م اک ایی اکا رم یم ششم ایت سید رک اک اھت )بب هم سرم 1
 رس

 م ملیت سذ. قر دو رکن وا ار ارد, لاری رس ل Dt ارا ا ۲ ¥ ¥ ر ¥
 ۱ ے

 رض س
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 ۔_۔ے۔ے ےسے تول وو۔ےیسوعس -۔ ےہ ص

 لب بہ س جے جے ےس س حس -

1 . 

 قاط ۔ بس س ےہ ےہ ا دس و 5

۳۹ 

 نم اک ادد ےک ل اقا ےک ایڈ رک کلام ترش کیے س ںیہ ری کیت را
 کت سکہ اٹ ںیہ 9 لشو اد شه ونک فیل( کی

 ےک 2 نو تری. کد / سر یک روش یھب کن از قرع,تهدا ده وس

 اباد وہ لہرا اک( 2 یں وہ ادب مالن کرم کنار 1 اکی زم رقم ےل سا اار رخ

 ارور لوو کت ات اد اگر ادا یا 7 ہوا تشکر مک 5 ار ادای

 نوصت بکن ور تب | ممه گی تصلب نات اشک بت راک اروا i ,یگ

 نار زر و نب اصن افلام کلا یش ال ا ا ےس ماما تیمم اس ۱ ٰ

 نم ار ل رل لولی ویزا رد! روو اک اش بان ۱اک نس نشو ا عز ایپ تالاع
 1 فر تلخ یکن دار شر ایک یو تا داعد قاشا ےک ولو دپ ےک

 رمد کد دا بدا د نار ا7ک یار دیکر ایا نب لا ںیہ ی واط ےک س

 ۱ یر: تانک ۱

 ۳ ے خر ےیل ی + ی گیر ل ںیہ ںود کاش اتم ےک ی اس ڈ

 کی ےن تفت یں وا یراق الر لک ٹیاد رپ اسم
 گرا زل ر۶ کام تا وے سر سی ششم یو ےک تف کر کت ام دم ساک

 با ال ناد ی ات هرکس کارو کرت ےن ا اک تک 1

 رب کما و لک ساب االس یر رت 3 ںی ارد ےک شا جرم سرد , یک ۱

 3 ها یک نا تک گد

 سیر ی لو قت لاکا فک هنر یا نک
 در سرو یو, ے ہلاکت انو سدا ل لی اردا ایک روم

 کار بنا کر املا اما بم رو عن اش تافل
 ۴ یھ ماکت ب اب ب عل لا ای !داتا ےک سرو یر ,نورلغنل ا رام ا بم



 ھم ۳ ۴ 7 ۱ ۳۳ ے ۲ 9
/ ۳ ۰ 

 ۴ نئ آے ےک وہ ا اس یا ےس ر و او ےگ
 ا ۳۹ ےس ے ج ےن ںن حج وا تم سس ےس جر +۱ چ جا | ي ۱ یی و ےس 7

 ائ ¥
 1 ۰ د7 ٠

r ¥ریا ۳ یم بد  aسج  

a OR MES 71 ي  a۱ , ۰ 5 ل + ۱ رو  
 ے ل ےگ ےن ۔ ما ا ںہ دک دا ےک ز ےس ا ے ی نی ا ر ار ے+ ا د× رس ے ہے ست ی ر

 بل ۱ یہ ۴ ¥

 : چہ ۹ چ ۰ يا س ۳ ۰ 7 7

 ۲ e را ست و ۱ ۳ ۱ ۱ مک 20 8 یم ۱

 ۔ےہ ۔ےےرر رکے ےس“ ےہ ےہ ے ضس 2 سس ۔ۂےہہ” ۔- :وےےسح۔۔ رھ ٩ و ے یہ ےھت ہہ
 دوست ۴ رس ی 9

 سہ ےس 26 نر و
 ج ط×

 ےل ِ 4 م ۽ <: مہ حج رب رےہ TOT جس ھت و ےہ

 سس پآ _ے ےس ےس حر یر ےس ےہ ےس دن ی :ےہ' ےک رہ وا ےہ ٣ ےہ ےن ح سپ ز۔ےسہ س چ
e 

 ۳ HF ا
 r اا ۳

 ۲ ۱ ۳ ر 2 جہ
 پس ےن نا اف ئے ھ1 ا 2 ر سک ٦- ےک

 بسا ے ےک ےہ بار گے نشا رگ رى ا 2 ن ےہ

 6 ےہ : چک ا

 روس ےہ سس یس سک ےس ےس چ” ین ا٣ ےہ ےس

 سر و

 وس

 ۱. "مم ۴ ۰2ہ
 7 یو رش بس ےس ےہ ۳, بم ا[ رخ 7 ۳ یک اوٹ 1 دیت 2
 با ےس 6 موس ےس آے س ما ہے ر رخ ےسع ی ؟ لے ےس” ےس : خم رخ ےس

 ا ۲ ۱ ے٠ رپ : رویت فر ۱

4 . 

۱ ۱ ۴ 
 و رس ۱ ۱

٦ 

۲ 

 : سا

 ی

۲ 

 سو "2 ی
 ین ےس ےس ا تا 4 کے ےس ےب ےس تپ

۳ 

۳ 
r 4 1 

 یا وس ۳ چرم
F : r:ڈس ۴ ۲ +, "#۹  

 = ا ھے یا e چ 1 ےن

 ۱ ماس
 ۳۳ و ےس ۳

۳ 
 e ا 1 ۱

 7 جہ یس می طس ۱
 جی ےس Fy or "gy ےک ںیم ےس وری ےگ a کیم

 چس 4

a 

 3 e ری س ا اپ

 2 م ےس

 7 نی صر اھت بل یا ییا 4 ور ۳۳
 ےس ےس ۱ بج ۳ مٹا چ۴ ے

r 

 ا ۲ ۳ ۳ ۳ 5 : .٦
 و رب ےہ طط رے ۰ یس ۳ کر ٹی ےسمح ےہ لگ

 حد ر "e + ےہ ےن ےس ےل تن ےک رس : ےس 2 ےہ سس رب ےہ ےس ےہ وک اج یے دے یک
 و

* 

# rC 
 ےس یس ٢ . ےہ ےہ 1

5 ۶ mF ےس 

 ےس دو 0
 چک ےگ و3 ےک ۳ 1

 1 ےک

ê3 : : : «  
 نت ٢ رویت ھے ےس ۶ یت نک a ١۱ ےھت ےہ ث 1 ۹: ج ےس ۳ ۶

 تب

 ال : 1 =. تھ

 ےہ و | ے را یبوست او ا 2
۱ ۳ 
 یھت

 2 ا ر ۰ ۴ ر 1
Tr :۱ ۰ ۴ 4 1 ج  

 ۱ - ع و ےب مگ f ےہ ا : ET ےس
 ۲ ےہ مجاو رم ۔ اس ے يه ا ۔۔ےہ یک ھو ا ا 27 ےس ےس ج دیک ںی تپ ۔ےم-

 ٢١ سض 4 5
 ےہ

 وب سا سس ۲

 ۱ 4 : و 8 راک
 ر ۶ تو یک ص۶ ےس ےہ ا ےک ر تا ےل ےس اعم ع ر: | یی ےن ےیسس رک اے آے ےس ےک ۳4 8 مت ےب : مس مک ےک رات f اسا ےس سک ۷ کو ۰ 7 ا ےک 8 ھے و ھر اھ

 ۳ ا 4 ےس رم َََ +

  / . ۴4 FF۔_ یتا 1 1 ےس 2 ٠ ۱ 6 بد ۳

 PRN 2 7 ائ ےک - روسی ھے" ےہ ےہ ا خو ری ما ےک وج و ۰ یک ےن ےک ےک” ےہ ےگ دھرم 1
 سس ۱ 1

 ے 7 ۱ ۱ ےہ 2 ۳ ۰ ۱ ِ ھم
 ۰ ی . ج ۲ * ۳ “ف۰ , و, ® ۱ :, ۰ هل با پ 1 1 حس

 دس + 1 ر ج َ ك

 ۳۹ ۳ تام یھ اب حسی ے اس ما یس ي er ا
2۳۹ 

 Ff و ¥ ۰

 4 هک E می چ و ٭ھچپ سس پ ا

 ےس

 ۴۴ ےسچپ چت ور ۶ 1 پت

f 

 سا :

 و ممم 2 یک یگ 1 4
  3 1 ۰ 3 3یو مح ا  ۹ i ۶سس 9 1 ج ا ۳ ۲ وب را ۱

 '_ےس 2 1 س۱ r 9 ٦ ےس ۳ ٠ 1

 ےس ےس کرہ ے مے ےس کا ریو ےس وس ب سر دے ےس ےہ کا شک سو ےن ی پٹ ےک ی ی ی تو
  reے سا و # ر

 ر سم ر ص ۳ ۳ ِب 7 ےس

  |  F۴ ۳ ۴ی د  e E 2تا ۳" ۳ ۱ ۱ ۳ ۳۹ ھن  1 fال + ۱ ِ 9

 ےس مسح” ے ۱ نی یی ےہ و ي اے د وک ےہ ر“ سس ا ۱" ےہ + ری ا 6 سک مح ی دم اج ےک

 دا5 ۰ قال

 ہک ںی ہے اس دس وج
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 را سر والت ےک سا: تام انکل و انبار ان ا۱ لیلو یگ نرمی با یی اکو

 بلا نگر اکں ولد وک شش مدد کا ۳ ٤ کس سنگ لاسم یرعاثن )مگ دا

 هک یا کا ارد مراسم 72 اکی تام کا ناک ام کنی روا

 ,ھ مروت فا رد ایما لم ست ےک نی اس نر رو

 یکم ترن سیرت لیکن زر قشم رز کیا ریا امار ارا

 ںیہ اک یو مو اھت کای مک للل رر یم فرار رب کاج فوم کا
 سردار ےک با ناز رم تن لی یا تاند
 ٹاک ےک کنار اسکار اب ز فرش کنی ارگ 7

 او ترم در یں ےس انس لر طناب باک

 یر تر رد ںی نامے لا ہی نام ہن یر یار( ل اں رر ویک ا

 کا تاب یم ہاشم کا سیده باک یا یا یک تاج یف اک

 رخ یے تو درد. (عس» 4 هو il ) نل ابر سند دیرصاعماکر رم

 زا ام ے یک لم ام ترش لری اکبر یہ تو فیل اگ و کد

 ےب نارد کشاند
 کیک اس یز اکا یر ںیم نیٹ نس ےک از
 انی شم یم یہ ما ےک سما یر نرش دا ۱9 | ۱ ےک

 هر مات !ت اب که آر ساک کاش نکا سا. اف

 ال ےن 3 ےروھک ساعی 2 شے تی لاوررو | تسالس من کرب ایک

 رس دا کا کا سا عید ےک ماہی که لیپ یک وان ےک یے یک تبا ایش

 ا رمت اند ہنسا ایگ ا باچا
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 داد کے بت ے۷( ۸. موم ) توری دد اشک
 نازل ںی س ایت فن کتک اچ تان
 گم بر ارشاد هر سم زط گیت بر رو لوت ےگ

 .ایک رت ںیم رو ناں وہ انک یڈ بصودالع کک نا: ایکہ مت اب لک یکن اردد

 ر انکا ید بلوک درد داما ساک ڈٹ نا تیما
 ب کا قاما تب لی تعاد بدار و الا اکر کک تر تارا

 هاش ناز نورلع تام شی اک ںی تفکر او ناکام هلو |( فر مع ۱

 یورو تقی بام نورد لو
 pF نزف 1۹ لو نر ےگ ر ام انی لار نی دم ںیہ نا شتم مس

 !IATL ١ ےس رد |تعا رز دور انا ات وع ارز نت فرم سار

 ۱ نا زار یہ رد لہو دات حالفلا برکت تان یک ا

 یگ جم اک تقی ام مش باک ےک اہ مر دا ایج ت:
 .ت دارد روم ےک وع ےس اقاوم یو لر روس کلا غذا

 وم کسانو ص سکی ایگ انمامم تاب رز رد فری ےس ٹا اد ےس ابر

EEلے سذ از  
 ںیہ سر ات مبادا تنگ تمم کاینات ان و کو او اا

 7 تر هم با بش یک اھ لاک رٹ مم کا
 ےگ تانینش ردات یکتا )2 مع ی اجرا نور گز ایپ دعا ربا

 بے تام عم ان کس ار تورم ںیم تفاشا د

 گور ایکو کل اعاکاشاغ کس ارے ےک ایکس وار ابد لک سر تام یک ا بے

 ےس ہت گار ات اک ما یک کیہ تایم رد ےک ںیم ات: مرد لاس

 رکی نر کی ںی ںو در



 ترس ع. و. ن ن ےہ دل تن ي

 ل سام و یی د ںی ن ےس ےس ےن س ےن ےہ ۳

#۳۲ 

ADو مک 1 2)ا ار کپ ائ کی رش مم یدرا کلا  

 یگ اغ برع انا. بل نر اکیلا ل ایکو کد اہک دا دب تیل ا دم ایک جہت مینی ال لاک ۱
 ۳ / 01 ۲ م یک ۳ (.7۰ 27 ۱

aلا بر گلد ٹٹآؤلروااک رب نا ایر یل اک رد ای اش کف ا  

 ۳ تشک کوا ا ےک و سم یک r 1 اات ےس ماما اترا ںدرطراجرگ

 نا زر شر فن زیر ای ضا انا ےگ ہرے ئل الا بر تا ما

 ٹو تضر تایر سارا اکو اھکالاسر تک

 رر وصضاود کانو تاک بدا نیٹ ارا کاکا گر کس را ای

 کا اسا ات ضیا گلاس نوت ۱

 ۱ | 9 ۱ مسی سیرت زد اس ےس( لہ. ۵.۲2۰۰ de ) رم فن

 پا کر تهویه تب لا لا :سرگ

 تل 2ئ ور ایر وف اس درک ساک کس

 ۱ ںیہ نر ع اشد کی ما کا: ےس ات ںی لس ی سیا زنا ران

 لوس اب کاخ یاس کوا کو طو ےس د» تلکس و نک

 یو السی ساک هد شک ت فا تیم اگر گاو بگید ہن یک ۱

 27 اٹ تل قضات گو مک گز کس 7 ید ہم سیم

ilزر ام دلطود کس دورود وک ےن یزو اک او تنش یز ر قو کنی  

 اک مالک ل ذل ات رش یک رگ ایکن اب زن نو یم ناز یش یک اش شا
 رتا اف همین انگل ی اا خیل لا روش نر نلرصح کا

 | یک یر کا کک اش دلج کیا لک ار ےہ فیل اند یابد دن تاک

 واگن امامت i هيما موٹی ید ضرب ا اکرم ق

 ٰ راک ام یک ا ت ات کن اب ز ت کک یم



 غرب

 هر لااا هر )2 4 ام یک نرو زس تب روا ن ۳و مس

 ر )دس امی ملن ٣ ملک تہ ا یت گن نر
 اک او او
 سولر ےک ں و نک ان نکیل سم ھو

 و . ۷ رک
 اگ ا کک ول جج 2 ۷ کت ترو ےس ایر, ار وت

 ظر 5 7

 ۸ ۳ 1 زر جج
 رم ںادر هاچ او نو. ےک لا شو الت ےک ای ور نیر یکن فان یتا کک ں ا

 a 1 سا 2 7 ک 7

 ا دا فردی یاس ےن ےہ وک ,١ ر ےل ر یگ ںوم ارد

 ۳ 24 2 ۱ س ۹
 مج 3 4 1

 ۴ یکن از ن مے شر ي ي 7 ا ٹاور انا ی زوم یا یی کل ترک

 ۱ تہ و
 یخ تر یھت و او وہ ےک نا دی تار ۶ ا

۳ 
 نما سرب تا 3 تاتو ترم و ہی اد نوش جفا

1 
 ح مم

۱ 
 هدر

 ری جج نک بت ۰
 ن ۱

 ر چ نا زب کانت و و: نوک نسا, یہ مر قو تسر

 رسم اعایکے اس ےک یا خاک اک یکن زار حر اجل دا یک اس

 ںراا طیور سر نر ںی سہ و. یک رسد سکوت

  Nهاندا تمرض گير کے شود یب کک وال ا 7

 کب مس ما  Eب ےک لات

 e لاک ایت رور سوم “یک ا یک انہو در سرو وز

 ۶۱ 4 ےہ+
 ۰ ےس

 ے کوا هد لس باس نم روٹ ر

 ا ےس 27 Ar ر اب
 لی تایخار ترنم ترم یک کن رم امان سلم 1 ی ره سد ہں ں و ر سمت

 71ر
 کیو کهن ایزو ےس سرد ارل ںیم اب ھس گز قسم دم یک صفا
 نا دبات اشا ایم ےہ سد ایا یہی رم ولع ےس, یہ انہ ساف ےس تایز رک

 را رک ار ا کوک ات 2 دس اور بام مکس اب کرم ا
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 باک لیدر کمر رام امگا اب
 لاک ددل ما سید مر داش شک داور ین زا

 یس گاف م ےک نی ادا ےس مار بہی امر موکول ےن کید ہیک

 میا لک بج کین: ندا لا گرا تر ہم ہد لو لے

 اتار کد ارد مامی اس ناب زا اکبر ٹکا اش ب اتا
 کات ی ید ا ال کرد ےابک گڈ زا لاما ےس تام ا گن و و ناتو نم

 لا تاند ںی لشگر

 ےل ےہ عع تست ا س

 ۳ ے ںی ےس

 ےک( 1.8۸7 ناس ینہ اتر اب ںیم نین سز
 نیا ییہ نا یک شوکت امت ورک شیٹ ام اسد کیا بوت یکن عدس
 رپ لو ےک بما شم ےا اذن کش ته قام ےہ دی تاک

 ۷ نابز لا ساری ور کت فق او ےس نام رر سودای سم کاش ب اک

 اتا یک سیو کیو ۲
 دا رے ۱ ط ط ۱ 2 ۱

 2 اتا ام ڈر د ارد اکہ اج ساک ( ل۸ل 1th رر لںیرارو ٹو لام
 رر

 ںولبز ص ناک ناز | تان و اسیر شک ایل ادب یک ال یم اھ

 فی کا یب تعا نیا یر اف یا اھ تہ ان رتول ا ےس نا زکر اف اتر سود اک

 تم یر رضا ها رایت با.

 رد هل شرم گیتس نا زارع نیا اس ان

 ککبع اد لوضا ےک نا زیر ایک رت یا اک ناروا ےک اش زوز رشت
 ایا

۰ 3 b٠ AT 
 .IIE (OF. A 4ر7 n 4ik ۱ لر ٹسلو ا٣ ار

 زت مم مئاکتافیلا رت یکن یشلو بر ع یم ںو لم ود ,اق فوری اکہ گرد کل اب یا
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 سرت UY 2اد 3 ںی اھ اس ,ےراگدا ما یک ا نل ےک الہی یاد

 ستا ےک را عش مال ایک اش نئڈا یر اک سا دا اک تری ایان اک ا

 ۱ اھ شک ہر یارو تور لمم

 نیر ٹن نا ( لت. ™wutagk44 ° د اک درک

 لیگ ازم انا مکه کیا عن اد سیم
 )ساب نواز ا ارگ ا کرا ول انکا یا ان قرش یک ااک

 انس دوک نورد ات عام اشروا ار تارک اک دد اھ کی
 یک غل ار ای ےس گی سون دقت بازم یک رٹ

 ضر زرد یار شش (۷.7 وب ر را تذکر

 ٤ ۱ قمر: می اک کیم زا لیک شاعر اراک واک اساک ٹی

 کرامت دق س نسا شی درس

 1 برو اس کره ات الام ےک ں وی ہی یھت هک رم

 , ےب ہستی اف د ل اس ایک رت سیم ین )ا۳ا ردا ایک ایش

 انه داد اپا( زا تستر نیہ کیا گ ۶2 ۷).۶ررگپم )2 فلود پ بلف

 ناز نرم فام ںی س اے ایک( کب دان کی کوتاہی اوز مین
aنا 7تا ضد, کد کل شه قوم ترد وک وت ایس کک اھ تاک  

 رو انت کصاسد ےک ار ناروا اپ ام اےک مت رگ افلح, رکن ان کر کرت

 ی شیک مانی ات

 . اف هر ترن نوت نر

 أ ہجرت یہ ناب ز نا ا اھچ ںی ترش نر اوہ بام کنز ا رو لم بان کنار 0

LIL CL۱ هک ات یم شکر  



4" 

 نتو رکے اقا ایکٹ اف الوکت ار ورش یک دو کی ےک رقم تی اھ ار کی
 ۱ (محسس 7و بلا دہ ماع

 ۸ ےہ ۱

 یو در ٭

 ۱ اد دیک با ترا سا ها تیل مکا کرک یورو٢ شا | از

 اند زہ رب ما اک ا: تر انم کف استر از اتم بار ۱
 ۱ 2م

 نان دباور ا دیا لک کس ایک ( له Ha n may تم جفا )لاس ا

 ۱ و رک کار را رم ےس سا ای ےس نک سرا کل و ناکہ یش تم مامی

 د ےک اہک ٹن وکی مار اھت رک تم تاب گم زنگ دا
 تیز ا ے ٹک رم کک یخ کا نل شد 1 4

 ےک رک ادیب بصان فا اف عا کت الام رک وکک نا دداا سام اوم

 نازل گز را دت طفت بلاد تینصت ریہ ےسا ایر اک نار

 هد ایک نیند یی انکل امضا مُر اقا
 امور ےس اں ےک ل اماکت اکسل 2 انو ۱ترا وا

 کیا نر ایر ا امء ا ر ںی ںو رل ی ٤ گز امت روک ںی

 ن رفت امہ کاتر د تاداع ا نیو را نام ںو اک ںی

 شازتارد | متمایز کک رٹ: مال ہ۷ز ےا) دلا اب تل ما اس

 رز ام اد تورم فلا تگ مس من کور مر 2 ان هدفا

 ناب ر لاکو ماما نا ود ےک اھت نادار ا تلاش پر ایا
 تم )رپ تم سن ما رم یر ہت سیہ نا تاچ دم کر ہول
 گیاهی دق ما ے نا لوکس در نب گپ گن



 م۸

 ۵ تاند یہ مل شام ان انکا زا نازل

 ےس وکی سج کمر قم نیا کم ات امن کیک کد ہا
 کین تاپ فساد دهد ےہ یکے ککے سه ےک روا

 یر ع اہ ایشن ۵0 قیو» 4علم )ناپذیر
 ناتزاریدر ساکت ئاو تک رسد 72 کن گرام وک ا سیب ناز

 ۹ ہر اے تافد لاساح 1 وج کشک د او ینو رس باک یھ ار اکن ابرار

 2 را ات رعب ال همان کر نکس اروا یه ات ایا راک لب اجر

 ٦ بانو ا اکی تر الم ایک اش ین کم کد دلا تیم
 1 ٰ کس باوا کر یز فر ای انیس as مانو ایل او نکالا و ایا

 ٠ زر نر لیفت ےک ال وج ای اشک کاتا کک
 ۱ نانو 2 من باقر کش ا نابود کیا؛ ےہ صالخ اک نا لب

 ۱ ۲ ۱ گاو مانع تک گر ۱ س ۶ 2 د شاه هی کو 1 انزرمم

1 ۱ 
 کل ( ]۸۔۷۰ یو ملل )لب اب گی یا راہے لا ٠

 ۱ زمانها اک ا کیا با
 ۱ نم و یہ کا کف ل صا شافو اک اض بکار ادا تنگه
2 

 ,ےڑلششلم تان لاس. بها بات کت ع اتد کرایه
 . ۴ ایم ر راکٹ سد ماکت ت سو١ کر تماس لا
 ۱ ۱ تال تر کم ارش تسدخ کن فوم ےن تومور سینو شما
 ٰ ےک لو ناب یک شک با کت رد و کی یک اظ اد عام سا

۳ 
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 . ا تافو ںی نیم ای اھ کیش اکرہ ارب اک ا شپ اسی کر ای کت اف ها

 گل ش ( ۷ fF لم 424 ر زد کریک شع مکانی

 انا رات ن اعا |تافد ےگ کا ںیم تایقر دل رک لولن اج. نارد رت و

 تیزر اھ مگه مت اتا تاش ب اف او و مان کن الرٹ
 ۱ ا $ - من 7

 زا ا یک HOI او بب در نشا ولا ستم یک فنر

 ایکو ور رب سون اک ڈیل

 ۳ ناشر اھت ۹

 ا سرور املا ھم رکا ۳ یو ا ام کا اروند اے قشر وی ۳ 5

SIAL rl Lekiام تیم  DE2 نو  

 تاو ل بریا ای سرد ا رت تدازو یکسر مهر کما نر

 نره یر لانے نا لاک بدو اف ۹ ام ور روفسکر

 7 IS انما ی السا وع ےک اش اگ افت کب سذ لاب یا ر

 ی ترن ںیم گرد ا ای ورت رک ساو 02 از وکل و لای موم بم ۳

 ۳ یکن ان لتا ا ہری تشن ا ام ںیم 7رس الگ رسو یک مم

 ی او تر تان ات کرک نو اش ںی ایوب نایب لڑ و

 اما یم تعاشر وع کت ارم اک جاسوس اےس اے سس لکی را

 سام آن روم دو ی اک ارسگنش ا اگ گناه

 یہ اں دوم هم ۱ نیمار اپ سازد کپ ایف یی اتا تسب کت ب ل کے
 ا ںی و ںی یس کا ارد رٹو اک یش گا U اتم مک ی وس



 ۵ئ

 اما ارت یو رز تامل شو نا 8 کا ورشم سلس کہو ااا

 ساب اهم J ںیوسا سرود یک مگر. ارور دک واپار 7

 مد کوا نالی بص ارد ںی اتار اڑ ونگ ا ز سیا دب نو 7

 ٹاک کرنیز اٹ ور یک و انا ایکٹ ماش اکر ادم اش حی

 1 ںواکن ا 7 زور ون گن تاکه رو لری نم ١ٹ اجالا

 کہ سج ا کراس فش ون ان اندر ٹن تک اتا

1 TAN 

 7 ۳ Hans) لی !head رس ل مکس گرد کل
 اک ںی گیت وک کس اش نب بجای 2۸ ار و ا یک

 یاردا تام نور ابا ےن ند انار کد, دد تما پر ما سور

 70 ۱ / هر + 2 :

 ۱ کیا ےا کا لب نیت وز وک ں کا تر کتا ۲ی اد کارو ےکایکدصا نو

 ی ا رک لا فا اوا ر اک د کلام

 برد دا رب اطاک وا کس تعاشاو لک قد در اک سا گرم

 شوب نان ے سو تانا لم لرز بص

 گیتار یر ۸۸۰ 71ل سم 1 ( لوٹا یو

 لالا کوم یکن ایک ارفع زم کر یک لے ناز انت کد نشت

 0. ۸ ) سام ہر یم کور ےس ود کا اک ت مال اک س وا, کاش انا د

 ANE مدد وار ماہ سر نیر لا ca یدبلو

 رب یبہ عت اہ واح گی ور کلاس ےک گرہ کر رپ دی شابک
 و sp قم کدر ردا کیا یک تام ےس تت تیام

 عیب ےک ان دز کم تالار نیکو اک ومی قایم یمن نم ت دوم
۱ 5 ۱ 

 دیر و لاو ج بب

Û .ی ی  E E۱ ا ۱ ۱ سم 2اب یو یساجصم ےس جسے  FE۱۳ : و  

 ی ِ ۰ 4

 ر سہ ےس

 2 ٦ تگ

 بہ دے لرز ان

 7 اس سس

 دم رے ےس ت ۔ ےس

 ےہ ےہ سس تیس ےس ےس س الم اسم

 7 H سے ےس ےس سو مج ےہ

 سس بت چ6 سس سا



 تم سہ ہہ تم وچ ۱

 شا

 اکا سایر اک ںیہ ترور اسر ميلا راشد وز

 ۳ ان ےس رک Khani kep f 3 ٹا یر اکا یک ےن ری قت کدر فی

 ںی گاھشن ںیم یم برس لیوا نیکی د تالماس رک 2 تر نا زیپ تی تروس

 دو تار رک تادا ام تاب تان کی میز داف ایکن ان کد یت

 بر کن ا زر
 ان امام یاب اے شوے كاب ز فروا مال کنان مالس گی اپ

 دانا دن یل وہا یی تع اج کن فک درد ربا کن از فر تام 5

 تا ن ونو مونا کد د تز اا اما. نر 7 بساد شر ےں رال

 ردد ار شد رٹ 7 لر کندن ترفند بھن بہ اتم هاب یک دم

 اف بت 9م ومو ومو تی یز ا رک نٹ کت ما
 fu رم سم سی 7ت بٹ ناز ی اک درلرد 1 کرت بطلا الو روش ۱

 نایک ارور لک تا هل ں وت ےک ا هک 5 الام کار تر | رگ

 .اگ اطات زار رک دار ایک اک میپ اند ععورد شا
 ی او

 تالار کس گام رو گا لا ج

 )0. Pacival Jly r سا رسی ناب تم انس یر | سرد

 ِج ات مسا ل رز دلاور ۱ فات او ںی مروا رم ایم طالع نس

 ناوریهدرد |, طاطا تگ نام کس ا طظ ای ےن د ۶ نر خ تنا

 تفکر اپ رک سس 10۳۹0 2 یی ا "کت ماس ۳7 ان بلا لر

 ES سکس اذ رک رز سیر ھر رم لند



 لر

 20 ال عم ن اک ا کف اظ تن الا تسا + نال وک ا کی ی س

 نق اف هما اک در ںیم ورلم از ۷ کهن بر ان اما و ان توس ور

 کیک غیر کیک روا کی 0+0

 بانک باد ای ور سود دوم ِ کک یا وا: ران زاروا اکر قرنا

 ےک مان با برس تیت اسد تان رد کلا رم دک
0 

 , ے الم الام

 ا :HU این موم ںیم شر یک رسا ا ںی اد کا

 زارا کتش تاید کد اب کال رک فرم باک

 : ان ےک اتم اس اتم کرام ند ام ایا تاد لع ےک ما ایک

 7 ایک زا رب أ کاما 1 AT IL اترا کا تاب نود

 ٠ ااا گیصالخ اکا یک E نو مل امدید
 امآرضاد تار ایا ےک وو اھکر ب ر ۳۷ نص الم ما اک ا دوا ۱ سل e رم تن مینر زز

 زا ضرر یاب ایر ںی تافیص ای ادا رر وک امو

 شر اوہ ایام یت اد ترا, یک مل ربی لدن لاپ تان داد مد
 ار در و ما کا ارگ اے گا ی9 مٹر رو یک لم رقم

 تمر | زدگی اک ن ا اکران نان 7 کر فو کنی یار و اگ

 ۱ مے ٠ٗ ۱ ۱ اکر ردا, اکے ماما روا باند بآ تیام جہ سو لم تاس ہہ انشای ورق ار

 ۱ , نا تاد سیم ناشر ےک شوت ی ارد ایک یز

 ۱  ں: و9 یه نیوی مامور اگ دا کا شام

۱ ۱ 

 ا ےک
 ےہوچے ۳ ےس ہے ۔ےہ ی

 لوک جم اکا روایات ےہ یی 4
E۲ ۲ ینا میان کت ت و 4 دا 0 ےا روا کر کن لا  

 أ

۱ 

eS 

 یو ترس  r TTےک
 ۰ رض اور 1۰

 یا 7 جم و

 ےس ے اض ٢ رس ےس اج

 ر

 ےس

 ر یس سم اس

 ےس و سم <۹

 تعا س تا

 ا

 دیک

 ےس سا ال

 ۔۔ ےہ ےمےسہج وو

 سا ۳ 0
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۳ 

 رج و سش 29 ۴ تو ۰
 : یک و ٦ ۰ رب + وت وہ وج ٠ھ ےس ےل 5

 ۱ ۷ حج 75 : ۱ یک ےہ ۳ 2 سج ےس
Fa۳۳ ا دیس رخ ےیسے ا کوے  x۳ ی ڈے ری مح ' ۔- اس پي ےہ ی ی ۔ںر ۱۳۱ رس کٹے سس” ت  

i mE ۱ ۳۹چپ ۰  

 رب ۳ ۳ ٣ ا ےگ ری ےس ریا

 ب وس . با

5 ۴ 

 ےس ےہ ےک ود او رن ا ےک سہ ےس ےک

 3 و ي ےل ٭ چ

arr __ون ماد ہیک اس م.  

 ۱و ری ۲۱ ۳ یک : ۱ ےس ۔

 2 : JH ا

 ےس سکا ی مو یمن تي زر س ۔ہ !a دسسیہ + o ی
 رو - دے

 ےس ر

 رس زا 7 ا
 ۱ ۱ اا ر تک 2 3 ۰ ۲ ۴ےہ 7 ۱ 7 ۔--.و ۳. وک ا ےس ےھت ۳ دا

 a رس چی ریل ال و ھت ر ۲ بج ۳1 ی ص۶ ی ی ۳۳ و کا ۲ا ۔.۔ رےہ ۳ ےک رس ا

HF rرا  

 ریل ۳ 7 5 7

 ۳3 ۳ ےس ١ . سل ےہ

 2“ ۔ دست ۳ ۰ س ےس و ۲ و

iسس ايا + را ا ا ےہ ج روم رو ا وت س ر ا _ےس اد ا ےہ ا را ےس ٠۳ ۔ےہسل _ےہ ۔ ی باج ب۶ را ۔ وک ےک پی ی ا 9  
۳ 

 رم ر
 ےس ا4 ۰ ۳3 رب ریس 7 ۳ 2 ج 7

rر راز 4 نب ا ِ 7٦ 5ڈ 1 ۳۳۳ . 1 ا 1 ۴ رو  

 رح يج : ںیم“ ںیم ' ری یس ج یک ےس رے ےس “ےس یسک یم ےہ ےس ر د تیس یت ےک یا ۳ ۔ص رو -- ےسس کے ٭ ےہ '۔ےہ
 ۳ 2 َ ۳ یخ وس -۔ ۔ اگ

 مح رب ین ي ج

 . ۴ر س ا ۰ 5

 1 ی 4 2 ۳۹ ۴ ےہ ی س a ۳ ال س ۲ ۳ ۳ ۱ حد ۱ 7

 یسک ی ر ےک ي ا ۔_س“ ض٣خ  دح _ےجریىع > ےس ۔ ی ےس تی ھ : د وک یھ ےس سر 790۳ و + بیو ہی جج “ا ٣ ۔ي کک _ ب
 ده ری -۰ : ر ریع

۳ 
eمم رس ھم 0  

 ۴ ۳ ٠ r ۱ح 2گ , / ےس ۳۳ ئل" ... : 7 ے7

 نر ك رم ری + ےس رس مس“ ر جم رس “ڈا ےس یک ی ہل ےس "عیسی م اس سج “ي ۱ یمن سنت
 ا ۳

 رب

 مم ری و رم رخ ری ۴ ر ۰

 رم ۱ یہ ي بي ا رم رر . و ےھت ہوے )و
 ھم یم رپ رب رپ ٣ے یس ےہ سل ۸ ات سد رز ےس, ےس تیپ رو ےس ے رس چک سج ےک ےس ج ےہ ا میم ی زا ے

 7ْ ۱ 727 ر ا ۳ ۰ سا ۰

 2 م ر ٦م

 م تکا ے جج ےس
 + < 'چ

: 
 3 ۳ ۳ ۱ دن

 ا ےک ر ت ترس ترتد س تیام

 سہ

 مم
 3 رو ےک ی ۱ ھے ے و اب و

 تر سم رک ا 6 رض ےک رح ھم ےب بم 7 و رک مینو رخ مک کر ےن ےس ت

 5 ۳ ۱ جم
 VR ھم ۳ 2 2 اک 1 و ےک پر ےس ےس
 AE EET 2 22 صرف تن مک ا ۔ے رپ ہص اک ےس وج ےہ ےہ رک

 ا د تب ا ا <٭ با

 ری کر 2ا ْ 4 2 ۳ ۳ 7 ۱ ۳ 3 7 7 2
 م “ریل ر a بسم بس ہا یا امیر ہر زا الاس

 7۔۱ مس 2 2 جج و ےک م۴ ر ۱ ۶ ا
 ۱ e ورا کر لص اس 720002 ای یا رر تک

 7 7 جج
 1 ےہ ۳ زار ی رضز یر گز سر

 و زر تی یا تض اکی شم انک کسی سونے نر

 یی : ا هرات کا e 07 اش کا انا یک رم ایس تپ

 ۶۱٩ رم یرازو لاس ۹ داد شم نر نی



۳ 

 ےس ڈول ا کیا: ےہ لک مقتدر تر کم جدہ ای
 ین و یھ تین ری سم ل سم انگ

 ستہ ںی وور ارس ای ںژ ںورشرر یم نام نصر سرود رب کیک اتاق
 7 ۱ ۰ e ۶ سوا 2

 کا f ناشر ۱ تر کیر اد ےن تام سا دن بت یک ن۱

 رب یر کٹ ت اد مگه داف بتک نو ی

 ٠ د پا ۓاانرم 22 ےن ور ےس ویک ےر هر لا ابا ےنا فوق شا یے ڈور نئام قت

 و ۰ ٠ ,f مم <

 ۳ کنار رذ دو ران ایک تامر ۷ ار ار وان اش نگ ڈور یا ارد

 گیم ی رک سا س لا رہ

 ٰ ز گن نی تام" اشک تل بس تیبا بار بما انبار ولا ےہ
 9 ۲ ۳ : ۳, و2 7 11 75 71

 ۹ ر روا دام اکا ا اس و ر ر یکم ہو ےلس ےس نو نہانی اھت الا ا
 ا: ۳ 7 ۱ ۰ ۱ ۱

 7 نا یورو یوم جب برد بیج سام سم الدو نا ا

 ۱ ۱ پا اد اسا کرمان ها ٹا املا انی ناز

 >٠ از ور تم لتا ۂ تر کی شمات واں ویو ہر سا[ ھی

 ےن نو کام یت مت تم د اب نل کت رہے قشم ںیہ ناز سا رک اکو ہک

 کر یم ارد ار یر کاتدا ر رش کب سور وکی ارب انہ س انا رک
 ےک ےک ۱ 7 fry 14 1 7 نم
 ' باط ےل ۵ سیلو هد دا بما درس دید شرر ےک کام. ال کر بہم ناز

 ما

 ےس

 ےس ی

 ٠

+ 
 ی

 ا 4 ر سا 1 : 9

 اور را کک ام ڈا ا , 9 7 ر گرو )نر سب ےس ہد شام

5 
 مو

 ےک نٹ ااف ہن ار وا یر تم العل از ےیل ںی 1۳
 ۱ . اط ۱ + ۳۳ مل

 ٠ واهر نب ثراعےن سم . اف یھب وہ ڈرو ار لا ناز یا
۱ 2-7 ۱ 5 
 ۱ کا هاچ هشت مسا تاب دا ےک بدا قزم ہداط ےک نل ےک یا تافل هه

 | ی اک اھت تم کور رو گیریم لیفت اد ل زکات نا
 ۱ ۱ ۱ سس مه ها جج ۶

۱ 
۱ 
1 



 0 5 عی

 ےہ ےس ےہ ےس سے ےک ےس ھوتا اسے ھج ےن اھ ےس ےس تہ بہ

۵۵ 

 اومد شی ام ناب ز فرخ ںیہ لرو وز ںیہ ےس ۰ 6

 ٹتزلےردو یکتح ایکو نا یگ ید اگر الو ہد رے گی عدم اک

 هزه کر لاو کیا دف تاز اسم ا ای ایگ وم فف اد کس( ف ۶ا اعر مراد

 نو ر واخ ےک لیوا قلع ےک لا وم کا یکی ل ماكا کس رم

 ای یم باک کیک اخ ایک یے ادوار او: ںی

 ی ںیم ہہی اف امان کرا نٹ کم قم دیا رہ جب شح
 نا ڑ لے یس ایا ال کب ا ک رو ےک ی ریو رک از ۱

 بارم ےک ور تلخ کٹ ا ٹر مد گا روک اک 5

 Eee o ۰ ۰ ۰ زر شرو ساپلا قریشی ۱

 را ہد عن یک 1 الم اتر فو رک تر فا ای اک ناز اظ ےیل ش ام لس

 ہیلو ماش ۱ کیک hed انلا نار ںیم نیک سیہ ۱ ما تعمیر

 کرد "1 7 تایید کرم رکن اد اس کس ار اسروا ایک

 فر ۳ کرس لس ایک سام ہک هل رن یف تر دادم ی

 روا کرد تا در ات گن ارواب ےک کٹ حا ا غلو  اج رام نے ارد ای

 IO 27 تاب وب کش کک ناز غ: ےک الام گوز اس

 ۷ اتاط روا نار اے سب. ای سی م سا یس وا ییز ںی سور طا انا ھم ٹو پ

 اتاق ۶۸۱ نا زار امر دا رب کد 1 Les اا۔ اکے سا ای نوو نما اک ایت کس

 ۱ , ےل شپ تانو لاس, ی لامر
 ۰ گز بدل هد مان نر تخسر ملا تب کی: ام 2 1

 رر کت ابذ م اں ايو ٠یک لم ارے یک اس کٹا نر شک ینا لام

 ںو لب وا رک 1 سر زور نیا ارم تا احا ابد رک تک ار دو



 ۵۷ا

 روا بلا سالار موسوم نئ رر ان ایہ ام اک دام ساددا ایگ اش

 یکن و لئ ا کوٹ کا ا کد وم ایا کا ارتتا گز

 روت گن زا ها شد ا ایک اش پا اکورد

 ت f ۳ ۱ . ناب تاند شاب ا کر نا

 ) ۹2۷2 هدر اگر موم :



 _  دا ہس

 -س تمتع 5 ت یہ ۳

۵4 

 نوک نو ومر یے یو ریو کرے کلر مو نئ نیر زس نمک

 اسر کے کھ کار کر 7# امان رر اسم السا تمام

 هد اتاع ہر ساو مال لر ۱ رسد د: ےک السا توا ۳1 و سیو اب

 او ےک السا رس تگ کر دا دمو کا د

 نا فور ول الس تلکس ا, ووت شال ارت | کن اگر زیر دا

 اےک ام ہن کم اس ما تا دیدہ کا ر و 7

 یکے رکا طز زیر کمال اندر توس او زن کک

 اش رد ری ال, رب مالم تعاشر رد اسم لر کیا داد ال

 ۱ بر

 ۷ کد ان باس ۱

 گر نشر فکر نکن ۱ یف وم ا اند ماما الم

 29 مس دام کس ت گز سرک س شین ہو یسمرو شب ترا ےک ول

 درو ام هام دا تامل 7 ورک موشک تل ماد اشا

 گز کشی ے رول یم رب تو او I )اا ل را ارن یا سک

 ۱ ANOR ارو ااو م نات ود ےہ رم ںز لس



۵۸ 

 (اطروا ی ناتو ہن ے انا ےک ئالغا د تادا د تاب ذب لذ ناملس اکر رب کن روا

 تل امگا اکی ما: پر و اش ربات کا تدزاس ےک

 رد ج )تسکین ےہ شقت لام السا تاید مانا اےک کد ا

 لس سر ۳1 سما 2 یکم ابد ای 1 تب سوگ تر

 نر کیر قند تد هکر
 ناسور ۸.۰ ... تیرگی زنا, تامل مرا تا قم را تا

 ابرگان رو e مل 5 02 قت ںیم ملا,

 تگ ال نکا رد می وکلا الم ترکی دن کن املا ین
 . ںیم کال سل اید کیو ے شا کی امت کلمہ جام م ۹ 07 نو ان

 یر ناک اس ٹیپو رک یا کرم, سو :Soq ںی نال, لم تال دا ز یب نا

 ۱ لا ےس درر لا رو رک عمو چاک ی سیب م الس

 ایک لک ییہ یگ ان نیا مالا یا, ےب اھت

 قید بر بل اید ےس تن کز شانه ںی ہن مالا
 لباس اس او07 کا. ت ج یک نرم هو تا رک اه تی اتا

 ٹاس کت جر مارک 4 نکل سی اتم IE نار نت نیو ما

 تابان: نو اما 1 ںیہ سے شا و بس المود بہ تا کر العا ہم

 بمب زا لان نوک ان ی یو کک
 تی کت و گل نی بیست کد یا ایف کن شئر افتر وا

 بینک مار کر سد باب ار را ید

 ین سم

 ۱ روف کر نا یم باس فی وے ک تعاشر کم السا رو نکی تشیقح ا



 ی ےس سے ےہ ھے

 دچک

2۹ 

 ۱ ایک یو
 وو تادا( ھا کز ہم لو بابا کود ترم کت عاش گرا

 9 را ڪو قسم تا ند کر ساکت اب بمب, تا دانا:

 بیس کنان تا ھس تب السا یہ کت م کب اسد

 سا احا اک ٹیم رد |تشط وا اد "7 نی عج کاج سال اولاد

 سم 1 ۱ ۱ ۱

 ۱ سیم تپ کیا کیش دن پہر یم السار پان ہا: ےب بار سود تعاشر یک

 توان لر | سیما ان ونک رد |, ارے طف ام تماس نر ی اس, مع اص

 تب بسا ورد ,TIA, IO کے اب رو روا شوا | روا

 1 گی کر اياب لبیک بس اندر کاک بتا ا

 ریل دز شش ا رو تان گم برو ق اےس تام تن یو ینا یک ام

 وز تر بم گر کن رد رقبا کارا اکے
 ی کاخ کد تر رشید دام کس ہن

 د نارد تاص اما مک نواب زا نکس ار گن تبار
 کر ا. 3 طا رک تساس یکن ےک کام کت الاخ یگ روا اما

 تی ۰ ارت ب ہر اےس لڑ راکٹ امور کد +۶ لاش کس ی کت عاش

 1 سا تک وا ا کت عاش توم کالا

 ظن سس س ۱2 نوک انے ںی اوس لاش راس ٥د ےانکان اس زط جر اک تع اش کب

 بیگ کنت بر بسر 17 ایج انت گن تب برف کلر کن کے یاب او ا ایک

 ٰ ۱۸ انا یر ۷1 ح کل روف یر ا؟بالعا ا و

 1 ها ا وک اسے ارج ارج منال تم اشم السا نئ اس اسکیم



9۰ 

 ماما تعاط کراس اب بیم اف ایان اس ےک باہ اے ٹن اشا کر السر
 کم تراش روا الف( الم يک ی وداد باہر
 LIJ اٹ اب اس با مرا اد تعامل یار صو
 EEE 32/7 بو یکں ورم. کد !ٹئاثا 1 ام ارم لاو ید کوی

 ما بم کے 7 ازال کان 4 2 : ر ا ج 4 ترم یر
 ٠  aا ئیثت سری 4

 واک نام مم یم گام رم تم تر جی سیر اوردو الس ا وژل ر یا یگ

 ھم 1 ۳ ھم ۱
 یاب عمار اف ےک ن انا رو رب هک مال الا در 2ر ۰ 6 بل ۰ س 2 رب ۱ ر

 ترش ش ورد نره هی لر رز سا هر ا اد ےن سس برا ر

 ایٹ رکا ایا رانا ا ید اشکال بسا... و لا مالسا نیٹ

 دن الم سم کد اب1 سو اگ تمبر ارش نا گرو بی اکو زرقا

 ہور تیا اردک ت 3 ایر ریل اکر ا کپ ج ا ےن انک ا د ہا ی طح ا ا ا

 رکن وم الف یا نوازش سرم ی ا ےرک رو اما روا یی لس

 رکن ماگ قدر ارد ہم گر عمر بر سرطان السر السا, ار یاج او رک او روا

 ردا؛اگد ملا یہ اش اپ ایل شکن ا ےن یب کو نا گ

 گر گن مان و 98 اد نا تم کم السا تع اش گول کب یو اڑ م

 نیسان مالعا بی هو درک سیم یک نشو ےک نا

 هو روی 1 1 سر انا سر یک سود اکشن iis کام نردد

 زاما سا, ستر کل ام یر مادرید | ای لس مارک ور ادا مانا

 ےںوراوق ری روز تالیف ال رک کیپ کای نکے تداوم

 تل سسسرهورو مو ابد را مالساوکو وے 2 سا عروسی ےک یی 2



۶) 

 مہر و یھ u ۳1 یر یک می شنا بم یاب ب ار |
 وه رات ےک ار سالب سیر یم ےل سو اع یک ویس ن. شاع یک ں ورید و, لس ای ۱
 دز هستیم یا ناسا الاسد اسم تم اکر دام ۱

 ياد نيز گر باطل نکرد '

 روال امن ور بش ڈ ےک یس ار کدو نوا اک جا رکا دا رک ۱

 شیمی تام ان ترس کب ف ا ی کس بر ۱

 ۱ یک ااا 1 ۱ بم رشا یم نیو رک
 تر مکس رز اک نما کتو اشا کر لار

 نیز اے رد کسب وک کر وا ںی ےک ر کدہ د
 نب یا[: رک ں ون یر نکن ول رمز تک ےس دد ےک ٰ
 بن نازی دل

 لا کا اب کلا مس تع افا یگ درنگ ۲
 تار نادر شن |لص یونی لو رد لتا هدا زکسد دي ی رس

 کام ال اشا الام بو ترک اروا ا کرک ںرلروک ےک مالسا تعا ۱

 و ol کرا !ںیھزۓںیزض الس و یر ےک یارو امی

 یہ ےس جوار وا کام تعا گم السا متر کم اسا تعاشا تا روت

 . ےاکر و

 ےس سس ی وا ي سس ل اج -

 مهد رس رب دال قم الا تسی تب تعاش یا :

 . از گاف کت بسم ےک کنول گناه شور ۳ 7 اٹ یہ نیب لا یکدم نرم

eاید لم ںی نوا آن الس 0 ملنا لس الر راں وک  

 تار مک دام بر تو غاردا داق



۳ 

 جر سے ر د اسکی کام کو ےہ تت ہد نیکی کاٹ ےن یز ها اس ا 5ْ ۳ هو راج * ٣َ
 7 2 3 نا 7۷ ںیم ا و ۱
 ,HEEE چل روا و یم گنا رم ین اول رڳ منا ام کس ئی کرم وک ل ۳ )تلخ

-۰. 1 7 ٠ 
 اشا یار یال اوپر و او ثا وم سیب من عند تاک لہر اھا بم نرخ کے لم ا اوم تیر ٢ ۱ 4 ۳ ۱أ یار 2 مس ۰ ۶۴

 وس و اون و
۱ : 

 FF 4 ق ۰ ۷. ۳ ۳۹ عم 2 5 4 1 ۳ ٤ 7 ۳ ۲ ۲ ٩

 (ے لز ل 2 ا 8 اھ ی ا تیام ا ا رپ ےل ہل 1 E کر تا ھ گام |

 و یر اتار ہوجا ےن اشکال دوا تا ها چپ ب

 ۱ ې oT سم ا مس ا ین اي
 02 ا ےس ٹیم اد مغل ا ےس یی قرشاومرد الا لرد اس تشو لوا تب ار

 0+0 ۱ ۱ 2 1 ۱ 1 ۱ رک
 سم لو یی لمس لی اک e زا ان وار مای

 م 1 مس ۱ 3ے 2 087
 کیہ پت فی مالا یگدام ایل اع بم هد الا نا.یگداس روا ی اغ رو دز رد ال

 2 2۹ 2 " ر
 )دم ار تستر 7 اس ال تالے زجلج تمام مالا یہ 7

 چک ی ےک ڈنوھڈ یر لب پماد یز رگ جب دو ےئل

 ہک و دہ ۱
 ۱ رر ر وکر ات روتر و لرد ترار ۳ الو نر کرد بک گر با

 ۱ ۱ کا تب گم ام کب ہرن هرم کس دما

 هد تری کما اپل اند درزا گا بیس ماتم اتا ہر ثا

 یے یتا روا سو ےہ سے ےہ 3

1 

 تیز هک تعاش عالم ہری ںیہ س تمرکز ایمر دا بلا ۲
 ۱ ےل کد سا ےرامم تک الگو از نس یس

 1 دا انک لد بم انب یک 1 اس ا از سش نم اکی رر وما

 TATA مرد رد نشا ناک ہد بر ام تسر ت و

7 00000 

 فش یس سس سم سا

1 
۱ 

 رس

 ا ہو ۳ ھم

 ےس ود روا تام این تار ا ادا مو ایگ نا ہد فیڈ کب کان ک

 ۱ روم اس, نا ا سم ںولعت راس سیو یا اک رک یر دفن اما

 ۱ ا د فیل ۷ی اما وک روم اس رگ اد زاب د تسد



 پس

 5 ۵ دا دے ےہ

 ےس ےہ تہ _ ےس اس و تاس

 گی پل توس اف ند ۷ تس اعا ڈی یک اہ سے الم

 FI ےک وجل ات ین بد یوا ناسک ویز کا درک ۱

 کو بس لاش یک هام بیر کد ۱

 اشک ت طا ل 29 ںیہ ار بیخ رت علت 1۳ گردن لس ترس ۱ ۱

 فکر ان راد کنه سر ےل سا ےہ ا یک ال ی لسانی

 ےل ںوھ سک لم ڈش ول ےک وہ ہلا کس ایہ اک لا لام وردا دام ز

 رگ کن ور شری روک کما اف شرم اکا '
 ۱ گلد گم تست ی اک کار ۱

 ر باب ابااک اہک اتم کب یر دو ک ںی مان کمال تعاشا یا تا ۱

 تست یراطور اک ام ا یاد وخوکہ درا اظ ماس کیت یاد ۱

 ار کلا ڈی اک الامام اہے درو رر شریک بی تجدد راز اللم ۱

 عبور شرم درو ثمر تا اح
 ۱ ۱ الا مر نر تیر | بم ۲ س ی ر ا ےس ]نیس ی ہت ےس رر سیم

 ہم ای ما dl 6 و لس ا تعاش ار کر موموا تار وا اف اد هک

 تل" ام مرد رم کوک ا یہ باز گارد بدو تراکت تعاط یش پہلا

 ب یاد لا معاش ایک لاک ہوا اپ رو ایا وار الا

 با شب ار لر تماشا ترا نارسایی ۸

 ےس تشداک: ۳ یر الہ اکئالس رکے و نکل وہ یم ہما تا امر ال در آہ مج نام

 7 ام ق hisa ادا رتا هدازروا زدیم :

 السی کان ایکن وف انا بر امام سس ای رسا کا ن ان گے رک ا نان

 ال دم زوم سیب شوم اک 2 ت زد ااھڑ گن تک



۲ 
۱ 

 مپ و رر نکی ویک وم یک ر دن ارل

 ۲ لب کوک گن تا ۱ ۱ ۳ 7 2 ر ر ۶ 77 لر ری بج ء1 3
 ۰ | وے اٹ ر

۱ 
 47 رر راس )هو روا, اچ ی لرد ورا کا نکا 7 مزار ددد فیت ک که اا داملا د اک ین کر ۲۱ 2س کا ۳ 7 7

 ۱ یا ایام

 م هولا ۲ | ۲



 7 تن ا یا ہر یاس ی یت

 : ج

 ف ن دہ تیم ےس ےسیسس

 ےک چ و. و = ےس

 مستر اراک ام ےک فو رداد ورق تیا وک تانا رفا تاغ

 را اب گنا و رکے ید ها کادو ال شے الم کے کت ۱ ۱

 ےک کس ات اس ڈوکں ورنہ ضم امر اش تورو لب بحاص بش ۱

 کت تفت تیاکد بیل استار پا یب ال ما ۱

 ؛ ےب پان ری کر مور زدم سکه تاک هما اعم ناپ گال کا روا

 ےک س ایل ما: ھم بم یر کوک یک تترد اک کفر: ززم ۱

 یاس هد گرد کری یت
 لو شام درک ا ٹاور وا تشک ان اطا شیدا 1 گشاد ایگ و ۱

 اہ روک قشر

 یل شوو ےن اجاگر ظن او نک عو س کاک ٹول اس و سا عن اش

 ےک ناز ا نانا ںورورکاد یاد: ےم بر ا لار کام وو راک بیڈ ار لارو

ADO,رب نی یبا وکں یی ان: ۱+ ےہ ےس نانا ےس دہ نا  

 تا ےک ےہ د د راک ےد اکا ترد کر مددوکک ےس دت وب ےرموددوکک ا پا

 سم تا تیر قشر رو ۱۵1 ی اض سادال رپ سا, نیا ات

 مش له زره دا تل تاک شو مکے انشا سرم یک ۱

 گارد دف تر تو تردد ا کود تی دارم کت یر ان کن این:



 باب

 ۱ سا go اپ “۴ ینا ۲۶

 ٍ یابد بسا متن وارو اں ر ژامرو ںولیڈرو م ایر
  ۴ 7ر( 2 یک ۱ ٩

/ 
۰ ۳ 

 جل ۳

۲ 1 

 سا بیخ ےہ

 ٦ ۱ ری

 |: ۷ انس کیف تیلور نیر کا رہ یک

٦ 

 و

 و

٢ 
IF 

 7 ۱ ےس

 : را هری هک پ ا موز مت با عملا
 روا الاد اک وڈ ا طا ا: ایگ اکر تکه دات تو ان ابگ بد یرد# ےن ٹر

 فو تیر مو قد لا فدک ت دو ا دو کشک

 ۱ مدو گر تو ترو مور دفن سل سکی ک یا اڑ خدایا

 کا: بشت اط دم دور و اه »تا اک ں وانا با ل ےس وک ا ےک ا: سرو

 ۱ ؛ےئام ول ٹ مالش رو١ تاک

 ۱ درس تا یاب ٹل سرد ا کن کا تووہ کے رقم اکر هلو ما وا

 ۱ ۱ 0 راگ کدی کیا کلا هک

 ماس گیری ات اره هرات رد دہ اگ کبک اٹ ر

 ےہ ےہ سب ےہ یس ھ٠

 ےس سسس”

 ا

۳ 

۳۳3 
 ھا

 ےک

 ۱ ۔۔
۱ 

11 

 ا



 ےن وا ٹال ہیر ووب یم ےس ےس ےس اتم بسی ےہ ریس دل و اس ےس ےس یل ںیم

۱ ۲ 

 هیچ

7 

 ابلیس سما دا تی اید دم انک رو ےار کل بت
 یو ها کاک بہ رب اد ور شورا و کرتردا ترا درس

 نب اکر ما ا خس مال کس نال ںیم لار سا وس ترطب هات
 سا ا شل | مرد تمدا# دات او ںیا لا گیر انا الم لام کب

 ۳ لس ترس ال با اما د هد, ۓئاک ٹا دانش ا لام اک:

 ہم ار وا جاگ پا 1 مکہ افر ا پا اک لا تار کن ا ڈرو: ےہ اما ّ

 هیتر ندبه اند نم توش او هتک تل تا تم تم

 ۳ دان گن پا ود بکر درب ساوه ۱ وے : گو عامر دوا

 یا ڈے سا تا کک !نالوول هر ور عن ASIA ار دا

 ےن 1 بنے سا روا سا

 کک سا اب عود ےلرکت بر نت سک بنابر اما کک

 ۳7 زکر لوس بسر دن

 لر یار 701 یک 27 اک باراک کن تعادل

 ت O گو گ کر ارت 127 اتر رکا

 تر هفته کد نو تان رم ہد ام داو نر لال

 اش اب ترک س رک گود ار تل ۳

 ۹ ندا

 9 کرا ہد کراس یک امر وال مک ار زر و یکم کب یو

 لداب اس لود ام شر رول تا گاو کی رام

 | گن: ا دور مرد تب اد

 اور کرام ا زا ی نر ےب رک تم ۱ رکاب



4۸ 

 تاخد روا تب وک ب مدا کہہ آیا کینہ تول ت نام لرز 1

 ا ار کل رسک 2 تک

 ےس رگوں وانا مہر اش کک تب دوا تو ٹوک نا بش الس سزا

 رو تفت نمد گو تل ۷ اما تک ےک ۱

 E زور کد یا ایہ ا ان اند درود مکر نا ذا. تام اط ما ےس

 ۱ لپ ار و۱ ں رار و ۸ مال 1 نکس تنم ی 2 درگ وک کر ان ورک

 u 2(7 کا
 طب | وہاب بلا زکر وا فش نا ےیل دو اس

 کت مال ار دز زره ڈٹ رپ ود
 جا کرک رک کی گاه وا مر ایگ شا نار ناو

 TIA ٠ دور دانا رگ لس

 ۱ ۱ ب یر ۔ یار و دما هه ان

 اب باک سه

 بک کان بیر را لب مک رک بیت

 ایکو عد ا ر ایک ےیل سا, سو نوا بز ناخ ۳ ۱

 | یادت شاش ئالا ۰  (ةدئامر
 با دوو اے نر گپ کود
 ۱ وم لی ان ہیرو دے ع نند دام یب ندا سا

 ٠ | فایر شک وان ما. س نوک یر انک
 ا نیر ومال یش نام و یو ورم

 یو

 ۱ 9۳شب لا نس یے



 دہ ن ےس ت ا تی

 2 ےس _ چہ ےہ حد و س ےس ےن ساس ۱

 و ےک u ( هحمر

 لان اوسو کاوو رک کر یورک روا ار اف کاب اد گام سا

 3 07 توش اد یا ۷ ںی 7001 سر

 رر ارقا ادرک اگ اندام ےس ارادو کا 2 ر

 و ڈر 1 1 ہا از کاخ طر اے پک کش کین تر دار وا

 ےس ایج وار ادا تجار مت ترک لی اون ےل نرم ایم نا کالم

 ےک سج تارک ٹکرا دا طو الی سس یک تماس مک ۔ باک وان کا, ےس ارم

 1 هرکس اکی دا اب کا اگ او نا کاش ہد ےس

 الم با تگ سود رک سی ومن اس ےک یب ساس

 نا با تاک تورم اہ نہرو اد گے ہم٥ا

 اس وز ی وا ا اس رک کا
 ام رو١ انس کور ناو یک ۳ رک گول

EAAو ( 
 هرس بانک زیا ہم کا وشو نژز کپ یک لات ورم افا یکں ام

 رک NS اتل ارد نر اه هد ساکت یک ںیم ایکس ار قیم س ںوک

 ٹیٹ "۷ را بالا 1 رو نر نل تراک ا / وو نا ںیم ںی لک اا

 Rh اما اد1 دار زر لوس ید او ایام ملن دردسر دا ئے لوفعت رو 3

VADلاو ۱ ۱ 1 کا ور و الا رن ل نیرو  

 الا ندا مصاف سولو ےن الم ےل ی کور گم ںوطل ازم ی یک تاک

 ؛ بالا بال دو ادا ؛بدالا باک کیه

 یردا رم یک



0 

 1 ہد انا درا رک ددد سر لاتا انا گاد دواک تشات تک کت مال

 ۳ ےہ روٹی تا ہد ائر رکا تمور یر

 دای ے كارد اسان لک ا نل ےک اہل کر زرد ودا نوک ن رک

 باک
 اپ شلورملف رکاب مک یکتا
 7۲ ادا اگ ارگ ورک بشر ایکو دشاوا

 نوک ناف سے ی تفاوت ام
 زنا بم تیک ها ےس تاب ذرا دا ٹو نہرو ےد دم دہرا

 ٣ گن اا سا سالار ادا )تار دات کن بی میک

 ۹ وا یب تارا باس گرا ادا و مر روا اگ ر ۳ و

 نوین نا ام وم راک ری لوک ابا ۷ شل ن ایل گه د٤ا

 ٦ اپ فر واں دانا نام ات دار دا توا شاسی پر

 .: هات بلاگ زا رعد کرا دز را دا با یک ور

 بر بل زد کلم کن نو تاک ال ۱

 لرد ات کا نذار کدو رگ بی ۳ ی مس

 ےس زد گپ کوما نر کت اض داتا تیرا لکی 2 جما اکہ

 زا ی برد سما پا قلت دے اگلے اض ذا: گم

 یر نا کی اس لیکر اتا راگ يو کرک لس

 اک نال ابد کک رت ترکی قا رو ےک قول: کز کن لا و: ٹا
 لا, ےن کم یو ی دانا الان ای لابد نام در رک کن ملامت

۱ ۴ 

 ریتم راز ےک نئ تہی لو ئل اب رکن طا کروا تاماصا: اب زج نا گر کداد لجن

۱ 

۱ 7 8 

 3 ي

a 

 - ےس ح سا

 س ےس ف ی ف کے یا ےس ا ے رمح 5 ۳ ۱ ۰

 ےہ ۔ےط”۲س یہی سم اسے دو سس دس 1 3 و ۱ چپ ہک قم

 سس سک E 3 کپ و 5 E 7 وا وع ۳
 اکی یے ج ۳



 5 لو ےہ اس ا ےس ہہ ےس ےہہک تم ےس ہہساےس ےک تعا یس -۔ -

2 

 نون ارد ےک قو ام رط سارا ایان کور وم نل ےن بہ ارم ےر ود ادا

 شیری لای لٹا روکش ےس را رک او شر یا

 ۳ گرگ ے نا یی
 لار لند نکا تگ کما

 یابی تقی 1 اچ کمان مبا تاک نگر وا یی سن تاش ان

 ۸ ما نوک دام کر 7 مل مو نا گل اھل رک شیت مولی

 ی وا وضو زالت بسروا 4 ےہ یک ۲ ان سب کرو نک ان

 اگے الل ںی یک ڈو اس را ال 1 ال یار مانو لے گام ے م السا

 زور و هال, سکس هل ب کل 2 رک کیک ےب تال ا اگ عل لا ںی تم

 بس یار مان اس دال یاد از بکر ناروا تہ ۱ سس

 تام اکا تکو س ا سا بو یکم یو ےل ما ےک داف کت رشد یش
 7 ° بم

 4 نر گر ازاد ااو ارم ل امر لسو ت نال ول یر ل٢۲ كات ددا ر داد لو ےک

 ت ےک دھن وک ںولد ات مال دیک نو وڈ ال ےس ایڈ یکن کے
 دا بت دوا نام ہد ے گپ ے سر تا فک الدین

 ڈور کد نت ام ای دا اد مرو فل مال 4 ریا کا ایک ون

 1لا نا رکھ ےس اکے 00 7 ںی اڑ ےک یک کھ نما ا

 اردد گم فا ےب بولا 121 NAN رول عمو لت

 ,ے اطول کول ارم تم 7 مد ٹول مو انار

 نار کا و ار ست ٹر اھ ام 1 اش سیب نر سی كار ۱

 کر زور ننس اگ ت اسا لا » لالج ےک ر ےک اند لا نانو ان ۱
 ۷ ا شاپ اورا ما تاک اتش ی بک اھ د دق



 م۷۲

 و هوم ھر
 ا مس دک سد اد 4 کار یے 1 ندا تا رو روس )ووډ لاسو کا 1 1 21

 1 4 ترا ی یا م ۷ کالا و ر راد ,A ر ہم

 ت اڑگنیس تیار ا ا۷ت ور سایر ۳۳ بهش و ل 7 ۱ ۱ اس و فل او

 9 جک ںی کرک اداب را پل یک نم د تگ

 عدل وا یاں ابد EE روا لدزوس لنا وا کا ےس کو ا 7

 امر ےس ووشو یرد ترک انہ ای را ام ار یر دای ا ن )افتاب ,ےا 1

Ry۱ تہ و سہ کراتا کر اإ  

 س گن سوکر تارا اوس ف ارا وت تیداماد وا دم آوا دا

 مج ۴ سی
 7 ہوے ( تاسو نشا ال الاد فک ا رک ا کر ایل

 ضا لددلاود س( لاد غرد تا اندو یا باک سرو نم گود ہال یا نس
۲ ۱ ۳ ۹ ۱ 7 ۰ ۱ 

 ۱ سر لو نگو میرود اگه او سرتاسر وه

 ا تیر او قمار دا رژ گیری لاد پلک تا وللا الاد سرک
0 

 یل تی لالا ایکو شد کا کا اک ںوطیجماک ل رو ارافسا ےک ار

 اکراصنود وہ اطلاکےب ار د١ ںام ےک امن اس گل اد کرت یر کت او مر
 ہو ےس تطاول تایپ ےک ٹ ورد گو فاعل مارک این الات( دود

 : 7 ۱ 7 ۱ ی وندا تام ہما دات تاب کی جم یئامور ۳ شوش اف نو بس

 ۱ ی ین رز به اراده تا گن هام تاساضا

 هی( شد دار اساس کا کت یم د شر تقی کرا ع

 بد سڑک اہ کت قی عت سر رک تب سرچ نوا

 لاو گن ارم اودھ رد اے نمک ۷ل ز مال

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
1 ۱ 

۱ 
1 
۲ 1 



۱ 

۱ 
 ا ےس بس ب ےس

 ےک ولا ا ا سا ےہ ھی وو کک نشو بروقت ام کے -ے =

۱ 

2 

۱ 

 ها

 اک او کی اهدا ت تا اروا تبار رس ارد راک داش ال ےک تا نامور ام

 ك4 باک ا الس ای ےب روٹ دوبی ور ور نوبل الا انا دد کمتر ی

 نوری ملرھگفس برا 1 4 1 ساک ںی امر و! تراش

 ڑولد ناک تو 1 ور یداما ددا دی تاق ایر شرم از کدو مٹا با 2 ام

 AHA دوو کا روا نان هوس هرکه ٹال ورد

 3 سد اد ا پر باکو ہرن نل کردا اے گراف

 ۱ ۱ ۱ ےانکب راگ اہ انگ پا

 ۶ق اکںولدو روا وکار میس ام یو نعم یگ ایں وش ںڑاوو نا, برد وا با

 دو گره تدب ددا تا کا ےس ات اپ دبا چ ترا هدر

 اوز رم کای 9 انا هباشر کن

 رو گی ماد ا ات کا هک ال دوز 7 رو یارو تاب

 قولو 1 وار ور اکو کروا رگ انک ما تان اد نار 3

 ی کرک دوا کس نهاد ناسا, ےہ شو ادا

 ےب تیا الا وشر داود ر رد کناره پا لی و اس

 اکران 7 ما نل 1 كارونو انروادو کو رک ور رٹہور

 ها رد تان ایور اور سام ویلے اکو ا لس و امر

 الأ ےن ورڈ ہو ےن امت ےک اا تناد جرم ما کا لک تک

 وند« اپ اساس اند گز ضد تم داور

 ن زار اش تیک تطل مر رک

 < دس لاک یر شرب تاج تو امسال اھ دا با ا7 رز موا

 تر نمو ین مز بانو خاں ویو گرد واش ندا دوا هکر کر



 ۔ ے٣

 اکر کج ام کب

 دانا اک طس یک نور دل امگا ورد اں تالر سا

 نا هل کیت کت زاد اس کت

 می ۱

 ہہو دا | ت العرا تیا ی ھم اکا ا ےن الی اکر ہال ارے ارد

 واز از ی بی تعادل ت

 لذ 2 ۱ ۱
 مدل ایج فیر او فا ۱تا

 ` ( 5راز
  و ےس
 یر ا ای“ دل دادن, با ماس تیک لا |

 ۱ .هسان و دارا: اپ

 هر کا یاس
 زار ریشم و او

 اہ کوم سات اھو مفرق

 یوم ف دان حو هوس و

 ( هور 8اظا اپ
 +4 ۰ ۱ yv f 4 ۰ , ۰ ر

 29 رگ ای تاک ود ےک دام ایم ہول سیر اشر کتب رکا یکے نا

 ار کنت ایان

 درب تاون تب لا
 »اتو هندی دن نم

 :ہنوہچد مهبک مو
 (» دنامر

LAEتیک امت ہدایت بر  

 ہم
 ای یل

1 

 ادا کرایا 4 اکا اھٹیا امنگ

 دا اک رم ٹلوو وروا لَا اگر ور

۳ ۰ 

EALکم گر 1 مڑ نک یگ 7  

 ی یورک سا رور لر ما دو ار ۱

 نو ان )ام املوا بو واز وار

 کد دن کو کاما اک

 ےس ممه ےک یر دالس
 0 »نو رک سوارن | ابر

 کاپ کبک ےک ڈالوں وک ےب ۱

 رگ رگ یک ساو وزو

 ۸ اب ڈر ارد رن ابا ری لب تب 9

 5 لا سس -

 سا ےہ ےس ےس

۲ 



2 

 اراک اف تقیثم غم و رده کور! جما اج اھت لب تشدد انب ترع ےہ یوم وو ہن یھ ےس ےن یم یا
 دوس سم ےس بادرود ےہ اھت گم ےن یو تر یز ےس لاب لای

 چے رک کلا نوک یو 11 بر 2 روان یا

 دانا دا تیلور سرا سہ ےہ ےہ تفسیر اکا

 العا سررگلوسر اد ری تعاط یک و کمر وک اکا ےک اطہار

 ی 7

 /ر لر ویت دښت نازک, نیما نو ذر
 :اگ کرام ی ( تار لار للا

 7 لوو گرام دوا تب یر رو گیرد دیت ماما تا ۱

 کند کف ( 5 دنامر ,نینسا بک ادا

 ےس رای ںولاد ےک لاف ( 5 قدر ,نددارتلا بک دا نا

 کیا لک ( دارا ر لکون لر عودا نا

 ساید مت ( کںیامر ,نیطسالر ہاڈڈا نا

 ےس اراپ د اہ پ ہن (هیوډر ,نیثتلا بع رتدا نا ۱

 بس گو کن هیس قن دنا تب نلا بجا نا

 سے ( تسد

 ,ےات رام وکں ولا وے رک ام (نژرغ از: اسلا بیا
 کارد نام کہا با ےہ طط بع هللا د

 ےک نانا شیر تیام ترس کا 1

 1 لام روا ل امو کا هد رب هاو ۳۹ و کشک لر ورد مو سی

 , ےب تشہد تما رسودردا طب نان بل دیک



 ۓا

 یم روا رک بلط سا بوت اسد کش اں وا ےل تانا ا نام ابی رد را
7 ۱ / / 
 گول کا ےس از رایان امی کن ا ترا ارشاد

 7 لوگو داد لا رلع وڈ ہللا ایل دا۵ ۱1 رپ را

 گلو صور زی الو

 ما تا شف ےک صا روس رگ

 ا اکا ےس باری د زانو ےس کت مرا اے ماده تمر روا

 ' یر مات تر یکن اے کا و دو برد ات مر یک ١ بس ےب لاگ, ےس رو امر

 ( ۰ ۱ 4 ۰ ٦ : ۱ درگ او ها تقو مش فن دور در کم

 ما اک نکہ کے یدک
 سم اگر ترس )بعاقسا تعنلا یداصار لت

 ی گه نالہ اے نا درو مهسا

 کراس وه مان ندزلرنخراش
 واک ہد رک سٹی انہ دے ( لر الا ںیضعلا

 ام( کر سا تر بر را تزمد تو

 کب د تارڑ او ہہم ,ساطداقلا نم نکل

 اد با ے ئا تک لات مرکب 2 شانس دیو

 والا دب ةن ط نفی امد 7 اے تنا یک گورو ربا

 ر بو املا 1 انب ںی لام رد ۱یک

 ۱ روا پا ادا تر دو سرای لک باب گلو با

 بازم ر ورک کود انکم امور ےب کد کیک رز

 هد چ داچه ا ہد چم بلان ہد ھما ورم دات وکں واک یس د ےس ا



 ۔ ےہ ے _ مس س ےس ےک دم ۔ ےہ سس بت ل

 7 ےس ےب حت سے وس وس حس ےہ

 طط ام

 رے رکھ تب بسر وا وڈ نور: ےرسرد انار نور انڈوو اک انا ۱ نم

 داش ناب ذی ددا بلوار ک تقر پد غی لا

 ؛ۓاما طاها اسار چاوی کک

 ےگ ما مع تک 39 ساکت
 مات فور تگ با ان

 ںی یر اھو س سری بجا ےسا نومو ندا و

 دل مرز اب کرا ےک موس قا تب اب
¥ 

- 
 ترا ۱ہ
 ا ی

 ےۓ دوڑا رب دا ےل اکو دد نا ت٣ ہ نا 22 2۳ و ۸
 رم ۷ "۲ ۳ 7

 ےک سی ھی ار عام روع ادراک رب ۳ < نمد نOE ۶ ۱ من با لام عون
  7ر ۱ - ۶.00

 بہو کی کیک ڑی
 ,ےالاو دسر را 5 ( اولا ز

 عر کنز
 ےب گری تر کردو (نام ی ا و و

 اان تتسد یار اذا ایا مس بہ ےل اش کس دوم یو ید اک د کر

 خانوم نر سک نند کیل لا ان اکہ اگ پا

 سلا تب ہد لہ ےس باص هد تیر کاک عمر رک اکر گار دو اکو لک جہد

 تان سنا رخ هات ها ےہ کن الم اپ شان
ilےگ اےک ور 92 زا کی مس  EISاک  

 ایا کک ںی کام ا درد بیک داف
 کیک مدار ایا دری اکو بار ںی اوور رک ایسا پف تو ا



 ۳ 5 ۱ : (تادقدلا بکر علاج تقد سرر یب سر ی سد ید

A 

 سراب یا دے ابد کشی رد رام سس اے اھت

 1 ماوس: تہ کا: تر سا ےن ں ڈا دز ا ایک( وا اے راھٹرکے تر بناکر ولا

 هک ناز گان رد کاذب

 بل خاکے گول ونک بیر بب تو اک اف لا باتو
 لات اف ود نر اکو تک اکو
 ,٠ ا٢د ترم وکی ور اک گر ایہ نوع بس وک واکس تک نوک کد ا

 ۲ ۱ .a. o ےس ود

 زا ی یے اپ اپ انا تب مرد اکو رت ا ایرو کنان اند

 وا تر رد پال لید: ندا ںوراد تب
 1 زا کت

 ۳ اش ارد مولا طه ےس مح انتی 7 مور مرا

 ۱ ۱ را مدد کا ہوے اےک ساطع ت اولی اصف کا ے ںی انا کے وک تر: یتا ےس

 ۲ ان ذکر اٹک ہد رکو تل یم میم ا ےکار ف خوان یاب ای ترکی
 ا رک داد کی ایان ےہاکد لا نواب رک شان سکوں

 ی مخلوط طرف اف برش سکا
 ۱ تاب اگر گام ےس اہ ا اپ ق کیک کل ڈان ی تعلق کا
 ۱ تبع لود روس درد تور وز, انا

 ناک نا اکو کے کز عکس ا قا تان دلانا پیف کارندہ اکے امر اڑا
 ۱ اا اد ار رر ہور رک ا E 13 ساق 7 ورم اک ایدہ

 ۱ ۱ تازه گلو کم یز کتک

 | ۱ کذب تیا در ے کام تز نب وک اناا نت تسد وز وز ہود اظ ہٹ



 أ

 ہم ےقش _  ر ےس ےن

 اڪ

 تاد کوٹ ام ںی سدت

 ھا

 ےس عا رخ ایک ہو فسا وام سا تمدن فا کا تعارف

 ہروس سما گلو عکاس سم اد باو ےن لو او نو نکنی ہو ہک وا

 دھر هد تراش دن برز حت بک شرکا او وا تم کا رش

 ۱ ,ےام کٹ ےن گر

 نی یک ی اور وو ری

 ا رگ اسد ےک اے از گی کد ٹمایثا لا ل ولر ۳
4 

 ارد تان دوا ہڑدرااکں ورا رز نا صور لون کدام ۳ :

 :les کت ال: اناا لا تی کورد دار ےل 1 ےب 4 ۰

 نان ی ی نو سارک ن وک ت دان سا سد ام

 ۷۱ے لیت ت تا اف باک بم رف پکے 07 ۷

 رک ےتدر ن مارا یر کس و کرک الف ار ا

 ار کا ب رم د : ا: 2 رگ کر لاو نام, 1 ار اردن

 از ام لوک

 توش کی دنیا لاک ارے فالو ها تفت شیئر

 هک اوو کش سرک 3 ام بل 1 ےنرکن بنے ایک ےس ڈیوڈ رد سوکر رم

 ےگ ٢ ہوے انک لا 11 کا اسے ل ام امان 0 99ے د 9 سال

 JU رتا ترک رکے اک لا در او رے سول ۱تن بذارم ۱

 کنز یا در رس کر اما نکا لاری رد والا ۲ اسیں

 ال کروا نه ها دطوک رو اد ےس تیع اد کٹ گلد یک

 ui کور ےس



N 

 شنا وواو اا گز پاکو تردد ان ترص یف
 و نر بت دارت لگ عی هند هرم

 1 ۳ کز کو

 وز ا! کیچ ددا تتر بید با بیوہ لام الم ا اپ
 ےس ا وز رک مو :O انک تورو ناں | ۳ در نم رر راس
 لر اکر تس او ایلن نم او ےل ایگ ہن: کالو ہک یر را دادگا و لاو ایر وا ےک ۱ ٍ و مہ ۱ٰ ےہ و ری و

۱ 
 ےک ےک را تاود گیگ: یر ںی نامو ی کش ےک هل مو ول

 بهار بد# نین اپ کل اید لب اردا ا ا پرو دار کسا ٹو سک انا
 امد امر

 گرد 101 تاک کر ای واری و تہ ں٣ صد تحشلللسا

 1 ' اک دوتا سار اکر ¦ گر فا بلاک بح

 ےس درک یت ےس تہ کرب تہ ۱ اب :یزم مار
 ردا ے لایعد گرا ےس تاپ اب یھ ۱ ویر ملا سر ضر لعجا مال

 انور ین یہود از کے اے ) ما اما نم ر,دںاملاماظا ٣و ای

 سار کر نل و نا ۰ | زس نانو ال ماند رک ںی اب

 7 کم نقص لال ز اک, املا تب فرم قدر فسا

 نرو رات ںیم در ترم نا GS ۳7 ام کر گہ پھ ندد نانا ما

 ۱ یے اوا درون ںی ۷و ادا
 کیک ردا تب اکر ا اد u تے نت هه 9 ار تا مالا

 زور / ےئل ریه کد مے پت رم .٠ مىر گن عو

 هان 220 تی ورا ناب ما



۱ ۸۱ ۱ 

 دا اوس اما ومر ےک لا دداا امم دلا بحا ہل وسرد رنات کن

 گر بوک ہاوس

 < یا اگه پد اھ هک ۱

 جل یاد داران وم نار / کود رر نی AI ان مس روا: کٹ رش U رک ۱

 کمیک رد | یم ےک تیک اس و

 ہیٹ: بادام دیر »درک باز ادم شد کت راک

 اناج کا تو کک و ا اگ کا تری اگ ۱

 کبیر تو نا مکر کن کوا و سک اد

 رس ہو ٦ کوشا

 گردد کا ںیم ںیہ نار لا 2 ,ےساباپ و ودا دا 7 اء تم فہ داما

 اے اک ترا ےل کا ےسا راگ کا ںاد ناپ کا, جم [ کام

 لا لب کتب رند ادیب جا تر وف کیت لاک
 ظن الرجی دال ھدو 1 ارو راے اک ا وان ۱ شو ایکس

 “ٹل ا یک ڈا دو کن ا فر بلا نم

 ددا )تم ل ادویه ےب سر فدک ا تب یز از کر یخ من نر

 ( دلار بابک اگر هتک

 دا سا 7 سرک ںیہ گلو 2 تال لا رام بت لپ و پے ود کیا دد کیا

 راز عت اد هر ونک تی یوالی وب کیلو 1 ےب کرک

 : یکسر ہرا ۳ یگدزرر و الز ور دا زےس گن ںاہ ےب

 عن ان: باع کو نب لان ابا کا ی کافر پآ تش اوز
 مر تا باب قان نی: ےن



۳ 

 روا: ال ها کسر کد تر وو”

 اگ نام ال تل 01 04 ےل الرا یب ےک ڈا

 11 ردا ک رو مار! اروا اور ڈا اس رو یک ڈنر رد

 توی شعب انچ کت ڈا چرت تس# 7 رر تیغ ای ںا نفاس

 ا دبا دڈادوارلا و 9 ر ےددا مصر کاک ایک ۷ فاقہ ےک ٹو 1

 هال 'بان ایذه گام دانم کس لار

 م ماگ دپ فط بامعج

 یک ان نالع ا کل ییا ہد کن کلامی و هم تم

 1 نس مایا و تير Eu نکس تار ام اج بت کور ها

 5 1 یس ویر رر EEE مو گرام بل < ول ور ےوررا

 8 با اف ےب امہ ارام 07

 ر ویب کاب اا ات نالا ۷ ت تا

 او یراکب

 ٠ یا تاک یا | نیر مالم 7 ا م رک یا ے رکود ا عل ۱

rrزلات بیان  | 

 ۱ هل قبر بیپ تکا اکرم ؛ یرایگز یب ےک یگ

 ؛ علوم 3ز: ا رام ۱

٥ 



mmدس وا  

 سوي

 ے ے انہ ین بس اع مس باس اس. ےس دحسم

۸۳ 

  یل یم کیا یکن یف نیر العین

 تو شب کرو اورا ہں لم تاک اراک اے ںی وک ہوش ےک ترس

 لار ار ایک ام بشر ارد رات ترک ور نا یو لاری امودو لا

 نیب ںیہ ےک ہا ام جم باک کس ںی تے ےہ راشد تر جم

 که کفن دا لو وا 2 اعاک نون گر

 مام ے رہ اھ ٹی جل اک اد ےل اما, رکن ےس گن( گنا وک 2

 نوش ما اک نوار ےراس کہ در ےرل ۳ اد ترور ی یری او, ی ام و کا

 هتک درام ہو بد ارت او روپ تار لر کار وا انہ

 ےس وا 2 رک ہو اللاب یک ٹیک نواب امام درد گورا

 کر سما سیم کک یک ارم گو دوا ام افر اهنگ تک

 ربضم روا: ثم ۱,2 )سا رک, ادب دا ات دو رک نا گل د رم

 ۱ یر لم اب یرود کی تا دم گیر

 اتق کا دد ابات کیف تان اما ا کک یز قا واٹ و لا ولو تلا تاب



Nf 

 ۱ و ایم هر اقر ےن ددس هک بس ان چد ایٹم اس اف مار انگ

 یب سس نام رس ا رام 3 ملا لَا 9 یز اخملاباماع ناو

 اک نوری روم نوا: تاب من: ےک راد ۱ راد ف بس ان ا تالتنخ ابو

ج ام ل جع انتج اد ماکالاد
 ۱ ام ما ۷ نا. اب ۱ او

 هرز نام اد گرم تر هان کر دز بک بل دا ما

 مک کل کوک وف ا
 ,ظفاحاک اد کر ےب تا ال تک ٰیتنمادظفح یا ناک قدصد تلق

 اک رد رانو. تار رم 9 گاو او ی ناف و رسا د بافق

 عادت ڈنر وا گرا ذراع د ملا د سالا ماد 7

 ار ںی اک یاد اک طف یںق اوا لش انا ام ہللا

 اہ کر با یو ا بیل ۱

 1 نیز ترش سس کنن د اهخ ش نرالا قط نوه

 کا ارس قم تحال تخیل دہ کوب لع
 ںیہ ات ل اما اتم ا, ےہ فاد ےس ۳ ٦ ھا ادا ماہحا ت ی

 رر ا روا, اقرط رو اس, کزن اعم ےس نم له نرم ف هک ناہکہلا

 دات اد رو: تالاب ےل ہی د تاتطلا درس اف ماخما

 كا شو یل تافد کپ آر دا ملسد هلع مترو لی یبا اسامح

 ےہ گولوکب انک اں دوز هتف دف هس اگلا ثا دحالاد

 ا ےک ۱ ؛هتیاف ددعن د

 هتل یر قا و کے 8 لا“ نم انا بس ها تام ادود گاف نکا او

 مح

 0 ۳ ت

 ۲ مسا ےہ ےہ ےس رہ سم ریس ےس ےن ےہ

 E م e . ۳ ۰ ا ۳
r 7 ۱ 4 . | 8 5ےل  

 م

 ۲ یو

 دو دہ ج سا

 سوم و با مم وس

 ےہ یاد

 ےیل تاو

 تن تا ےس

 ۳ ر یے سا رو -ے

MM i _ 
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 ا 0 ا

 چ سس ےہ ےہ ےن را س ےہ ت ےہ دم - ۳ ۳

۱ ۸۵ 

 تک تراشی نا ا٣ ےک نو ین ےس ی ار سکس تردا داتا

 رات اےک بم در کر ا اد لیا دم اٹ ما اب یی دھڑ اکںو راگ قاد ےک لا و

 بک افر و نشر ورک ا انک | دو ا ےس نیا تو رد روا وت

 ست یو لم ا نت ہود ابا کو نے ادوار ے ادا ٠
 نیٹ ال دوا بان باله ددا کا یز اغلا بام کی رن ول اتر بل ارگ اک

 کم قو / با کبک سو کان

 گو نا ہنہ تل ب ےک راک ام نج اسی ھم ید لک دم

 ےک ر اھ یک ام تی اف ںی باب کا ےل لاگ لاس “کنی اپ بازو اک تعخاش
 یار ےس تعا کہ اصل الا تیم گر نانا تالا

 ےس لورټ ا٠ٰ )ےن نو لا اب نوا ےب رگ اکا ام یارو. لب لا ترش انک

 ربع کیک ںی ں وم £ برے ام | ارو ایر برکت تا ید

 تیر مرور روش (۸.۷د 3ام ھ3 ۸ج ر رن اد ,ےا

 بای ذوق منم ند ےس تہ کل رج ٹاون یو اس انب

 اس ندا f نو ۱۶0ر U ان تک ےس : 2 داد کی یا

 کنار ازش کر اد یزانملا بارد کت اال ع بادر یاد ولا

 یر امہ سام ی اسو کلا نال اش رد ادرار روک ا ,ر ںی اکا ۱ رب

 ہر اش انا رب ۳ یگ ارتش گه نا ودنہ ہد پچ

 نام ما ا ام ےک مال سما اب | کد اد ا علا دتبا)ر سودا تر

 نت دال گن کا ن 02 سرک نام سم ورم "امی دلم

 ما السر واٹ این لا یورپ ںی اج ابرار زن اردا ام

 خا داما ار لس قشم ین گا یاد, تام ف یز بان الطاف جامی رم



 ہ۷

 ےک ی زغم بان کروا کس دب سا هالو هد U | ن 1 ۳ شات وو مارے در ۳

 ۱ اگر از نو کرک یب نک املد اہ ےک ناف رم لا

 ان دم یا( اٹل رہن انی اگ تپ یل اع اج اسرق لم بادہ ےہ ا
 7 ےئدئان ۷ و لم لا یر وا رو ےس نا پکے زن ےن ان رم سہ

 نال یک: 1 7 OF اکر ےک نر ر کک کورڈردا لدز سہی ر ون کا گن

 و وو ےن کا رد اح اک اد ا ران وم رے

 بیج وما یل سا کل نر وت ےن سم( ۲۵۹۷ ساقا زباد ا بارک یاو

 4 ےگ ید فا دری ار لاو ان اد ہم نر کی دق و غار اما کت فام رد ین اکا ا ےس

 ۱ سم ربع کڈ کذب امار لاپ پا گر جز

 مس یک ایکو لر مک رش هه 0

 ین تک یم ان اسد

 ڈرو ملا فر ملا مم روم

 ۱ هک ین بس السر دا ےک نوے جا

 ۴ز ےک یک روپ لاھ رد اد رو ےس
 ن رر 'ے ر بد ھر اکسیر دال روم سم 7 ال ےک ی رقاد نیب ب

 رو ایل اٹک سد کا ول بم هرکه ۲ ۴)ےج کب ہٹ سن

 اےک ںیم شوت دلم تب لامر ہہر کد Û RN Ta رای

 ۲ کر لس کو گام دنا شال ج( رک 7 7 مادر

 Ls چر ای ےس ۵۵ فیہ تاد رود و شل لنمو ہر ام عدم لو

 لات ےکےرسود کیا رر بج کے ےس و ساک یو 7 41 رو[ وا اے ہرود

INT ۱بید بام داد فا رگ ا۷ اک نوش بج  



 ۰ ۔

 مے رو ےس ےس ست ی تک ا ے ےن سہ ےہ ےہ اج مع دا یہ

۱ 

 ۸س

 زا, نی روم با لود 28 اکے بلا .ARDA را ینو ر بج تح ارا

 اد ۷۳۱, تا ںی پشو کتا ڈو لبو ادالا انا یکی وتو ا ےن روا

 ےب الخ ےک لش نیوز کسا ے دلاتا
 ل رار رو

 بان

 جی رد ا ایک نکے پر دپ ادد لر نت کت سز اج
 1 برو یدو بالا ال تو ارا یم لک الد تاب ی مدد سارگ

 ما 0 ےک ورور کام دات تم گو با تم
 گراد ھم تا هر اےس تم یا کر ےس 1 سز وکی داد

 ٰ , ےب انک ان اد هام اوشرلب یاس
 را نورد اس اےک امد یورپ ۱

 رو | شرم ر یا ات اک ٹڈ اک 2 اج اد, ےہ دلا کتو ا کسر تدا اک

 لند کی اش اوکس بک دک ا ہد ازجد بد تورم ود بنت لو شا
 را ہلیشہ کات ضص ان سنا رکا اٹ کد اد وکب اسود ین ایک

 ےب ناک گرد ۸ نیر تور ال کو ول باکره د بم ام

 ٹی کر ا یم یک کر او شاد انا تضاد ۳ تب سان ۳ اقای ۱ تای

 کوی ںیم نیم رکن اد کک شاد یکے ںیہ یو
 داو اک ڈی ایر یم یر اس تہ الا کب ا بک االول ا ںی تربید ان

 2 ی کت ماو شاهد کتی کا فاش مان از ےن بحاص سدا ید
 4 ارد کوک اما OLA اور پونے تسرد رکا 1
 ےل 1 ایکٹ میت مک ۱ ترش ما ےن تاسپ لب



۸۸ 

 دما کک رک اه سد برنا 7 دربار

 تفت کاخ فزد برد کیا ےن کر کوہ تاج شا
۰ 2 ۳ 7 

 نی نو گیر هو ےل یار زر u ۱ ل و اوت بیمار روزو 4

 رد یں وک لیتو اں گن وما پس ےک کھ اک م ںی

 ےس ی وتا یہا سان ارس نہار ال ارب رد یاب ی وا ا تاک رے

 باک وک ھی لاو ۳۹ سرور ورت یگ يلح رک ژور اید یو ا

 7 ۱: ره ۳۸ 1 7 ۶ مم ۰ : و
 نازہےاکرذ la اس ےک ایک ارس 3۸ ایں مر ھم رسد رانا ویزای نر ازر نر '

J!رر گبس 77 ن و بل ام کن نل سد 4 نا و ایرو لار  

 ۱ گن سراج تاک دانگ

 اف ز اما بان کامل ا: تشم گراد, یم ثع لک ق ل ی ق اد سل. 7ج )کس مو 8 2 ۱ 4 1 ہو ۳2 :

 ۱ ۱ ۱ ,تروضاکت او کر ود: تچ
 1 ےگ ۱ * 1

 گم نگ ود شد امش یک ادات روا ظفامگهکر ادا تشکر ناو

 5 ۰ 7 ۲ ۷ اب ۱ ۱ ڈک
 7 تک فر ای امد |, او کد ۱۱ ٹ ہہ ل اور اکر هک وقت تام کان

 ۰ ۳ ےن ارم ۱ ۰ سس ۱
 ۱ ر ںیہ شمسی گہ نی جت تا ذ کک داد ان کد99 تر یم ای ات گار و ۰اھت ک 7

 ۱ یراش دار تم ار رک ٹو اھ جد شنی زار ا ا دوا, ےس

 | ووٹ دو ا فل ایٹ د رکے هر ع فال و ما سرت لایا ہد قد رگ وف یدک 2

1 

Eکج  
 1 7 ۱ ۳ > نی

 و
1 

۰ 

e 

1 
۱ 

 اتو حس

۶ 

 |. لامپ رس شف سا رگ وک ا دارا نو
 ۱ ٰ ۱ برق بص واں واود نئارمو تل نت کک سون اب

 ۱ ۱ ان اس اک شا بوق گی بردت سا 002 ۔ بوح تورا وپ اےک ا

 کت یکی دقدر ماد ا ا/تارد تس یورت الت کاما ارشد کرکے

 ۸۷ تعانز مے ماما ای کول ی د الط کک ا ما گوتم 7 ۶ ناس

 ا

Al 



A? 
 رد دا یس و ےس ا. ومن ےہ

 فا

 ا گرو رک دم نوا سوز ما | ایک یا ام

 کا اکوروآردر اد باوا 1 ۳ نر قطار ایک تارک اقام تداوم ا

 ج س ۴

 ار اڑ زمہ ھا ےن یت ترو هم ہیک ارد کم ادا ند کرا طا |

 کا با بی مصر کے ا ایڈ ٹیم ئا
 هاب دا ایک. ان زا ی م اسوا بار کدو گے داد 22-2۳2

¥ 

 ۳ رسا ۱ : یر یک ا چل روپ

 7 ںیم = _ے_ًْی۔ھچمس ےس ےہ ےہ ےہ ۔ ۔ےعک'؟ےضش ےک

 مالا نر اک تکیے ما نورو بنتا ڈش لا تسال نایمدواع ےک و نو

 ۱ ای رب ص ود: ے یکن نون کس ۱

 7 ۰ لول ب

 تر ااکں د ایٹم قر ثا د | فدان ںیم ومار یم یاب | یرروررو

 .ےڑل ہوا گیاه ةد هناا نیا ضبا یت دم ہک نب بول

 ۲ےہ نول اروا ہل نرمام مسن هه | گیم بوس ۱

 رتسدوورف انه ہحاما| می سر
 ۱ ل یارب اشک

 هر سه مدح گر هةم دلا لا فو لحاما ٰ ۱ ۱
۱ ِ ۱ 

 سوز مو ناک یی, ؛۵هبرلعا چت ٰ

 پاتا کیلی سزا سالا ف سانلا اما ی ںی لا : ربا ا

 E رو o) ةى دع دن دلو لانسا نام اک

 ا: تعادر الا  هب تن دحام

 رخ کد هدف یاشار ا تدرا نم ۱ ۱

 ےہ ٥اے ئادا لا وے ہذا فیارہلاںیعك قیا باوھ ۱ شریف ایک ا۶ /

 3 80 یک ب ۱ ۳ برایم ۱



٠ 

 ن ہک ارو را لوک نایک کوک ےم تسر لک ڑ ےس اک وار کد

 تاک بس نل دو نت تعقد بافی ہہ تم ی س المر ساک

  7 7 ۳شنل ثب  ۳ U ۱عادت داد نادر 9 تام 2

 ِث س ےس ا نوسان فل اد ےس تا سگ

 گستر بز ژنو "سل نام

 رات ردا یال ایا کرک یک ام اکا سا ما یک ا ۱

 نزد تم وہ کس کا ار ایکس تو

  4 ۱بس انب سر لار کس 4 مار ایسا نیکو ا داریم کی ایک اھم ابا فٹ

  ۶ملاک نر ان ےہ ر ان ا طا کوم نم تی )

۷ 
5 ۲ 

 ۴ رب ¢

 رو رم ا ۱ ۴ ڑس ب ۱ "ھچ

 7 ینا دی اگ )نا تر یال دلا. وای دقاوآ ع ںی
 ۳ 7 ۳1 6 .ٌ ل ر ۳ ۱ ۰

 ,ے | درز نا شتر کا ؛ ڈر دیه کک ات دم

 ) مر ید زرار ر اصلا مش با رگ اما

 ۱ 1 . تسثمرگ ارو ۱ فد دا ڈلدرتم

 ۲ مس ۶ سا 1 مج لاش : ےس r م

 ۱ فیت ےب کیا دم در گرم ف یت کد ےن یوم ال [۲2
 e پ ۰ مرہ ۳ ها ۵

 ای کی نا اش باک ۱

 ؛ےشک اتم وو . ٹر دم !گنوزتم

 سنا ر
  êہد رم 7

 ا ا :٠

 تم مرز یا وت دوو رو

 یم شکر ای. ںیم رکن اہک .- در یہ وک 7
 و : 7 1 ۱

 ائ نیر ا رپ یر یا وں یہ ہم رم یل انا

 ٹا ا تو نو د ملا تر انکا د

 ةعدر اشبع هد )لک دا لوس می

 داف سکدقارلا د زی دل اب یک ف اتا

 ۲ ںی _یہ دج نری روا, انت امام نایب نر بنی د ناسا کن املس ن ل اتم د

 ا ےہ ےہ یا ۶گ

 ۔۔ ےس ےس توست اس

 ۱ تب ۱
 و یاس

 ےپ لب سس
 ۔ےہ ےھسک دا



| 

۱ 
 ؛ ماشلاب دعس

: 

۱ 
 را دب ےس الاب هرز دال تشک نور دف طب ےن نو ا۱ ہل نر

 ہال اکو ود ایڈ لات تایر تی دا کلا نل کل با: ےس ۲

 کلمه دا کرم ۱

 اهلاماگ شد ده فلا تورشع اک ںیم

 عضو وہ سان عش ف لاو ل

 وهو با نک ي يارا دة بادل

 «یںشارلا نم الاح یحی ںلع

(E) 

 ےل کن ارد کب

 نم یدنع تو ای ںع با میل

 الو دم ا ۶ انیراالو ی ها

 ۱ یش ٹالد باشالا

 س س ےہ ہا سجے جسے ہے وس ھے | ٠ ٠ ٠

 ( اپ ۵ م ب ۳ ۹ دل ترم )

 ( ۱۳ لا ہت الا ناز د

 ؛ٹەںی ای ی ںٹادلا

 ( ۱۹ :۳رلہ:نازہز

 ےن ر
 سہ فو رس

 ںوعنیب لاج تہ نی ںساہ تاک ۱

 اک ده ۳۳ مالسالا

 سیل رله بدم د

 یگ یہ سہ سا ےکی رو ۲

 بیک د گی یرم ود عن یک ۱ ۱

 ۱ او ںی ںیہ یکم ثادر داد

 گیا ماکو ٤ 7
 ؛ ےاا

 ہرا ےک دلار کد رک ام اہ

 E ٹر واک راد این یر شا ۷ 9

 2م زرد ا اک دوا اد و

 , ناز ار دب

 ا انہ یم انسا ر ےک کر ا ٹاس ںی ہی
 ںیہ

 ۲ےک ا کیا ںی نا 1 ۵



9۴ 

 4 از لن تل ۱

 عالی کرد «بانکیدتادا

 ( ۳۱۷۲ ,U۴ 9 رلع , بسر رمز

 ی اگر ا شپ سن کاکر و۱ و یو میم )عن !ںی لز رد

 al یربز کا نئ ناں ن د ی ھ نل ۱ں محم ںع

 ۱ ۱ کر باگ عرش 3 یی الا كو ارد ایس خا

 . ر ںی قا د ندا تما

 انا تا ٹاپ ارد

 ( ٣ب ؛,۳۰۷۳۷۷۹ تر: بزمن ) ند لحال

 ثرداحلا باتن با نکوه

 1 ١٣۰٢۴۳۸ لم: تار ز

 8 هاتماس نما ری
 ۱  (ااعشیگ لس یر ٹا واک ک داف شات ورمی دقارلا یراخلالاق

 3 لیا رور نب کرام نب هلا دیش رضا را د22 رہ ف۸ ںیح١ ہل

0 
 ا درک 2 ( ۳ و قم بزن اب یک ای لب ایسا و

 ۱ | ن ادد ےک ری نادر ےل دا فب نم ان 1

 اب روش مد کش 9

 ںی ےک اج انک بم سر ۱ اگکور لب ثم دح شکن ا دن ترک

 ۱ گرو
 ۱ (۳۷۳ ٣۰۹ تن برما ناوم یم تیاد ٹو یاد تام ترس

 ام صرفا یک

 “تک بتی ت کیش سل فیض شیر ی و شو د کو ترش
 اد هد اقدام ےک ےردد ندا سال معم نع برند یو

 ( ۳۷۳ س ,۹ رط: زہر



 ےل ےہ بد. ہور ترس ہے س سے ی ج ایت ۰۳۴ س ے ےس تس

 دنر دم بتکیال مشب سیل
 ) ۱۱۰, دلج كارو

 ۳ 7 ب

 تام فن | ایم, شل 0و
 ۴ ھر

 ایا دو ادا ۳ نس ایل

 ہثع ث ںح١١لد هد دح بتنک ال

 ۱ ٹر ںی )تنها که نا لا

 4 ساب ار ٩ لص« بر )

 یک دبی ما

 ۱ بو ۷۹ج بذر ؛هنم بنا تیا سام

 رب کر وار انب ناھا

 < تمام حس یەم یںدنعوم

 م ب ۹ سر

 انب یوا لالو دریل اگر

 FY) ء۹ بن طر ٹیںی اتکوزم

 ےس سا روش س مرم یک ا:

 0 و ککے یک کک مادر

 1 ایک انب اٹ ٹر

 ندا

 ر

 شرح داود گرد رم

 ےک ےن کارکن شو

 ۰ 7 ردو کس ۱

 ی ناگوار کا کا یزار اھ ولا ٹردح ہت ا

 ندمنیلاتع هتسادحات ادجد

 _فس هامال شال نوکان ال

 رد مم نوک نا قید نمم

 شذ یا نم نب دح لاا یخ
 را

 جو ھت دحطبضی هنناخ یمعم:

 )اتما شر کنم اب ابونع ف دحل

 موس! ٹر یک | یال او ےر ےک

 ی کک کد عادت
 ےک اے او دراککا ما کک

 عرف یر دک دداا عااد

 گرو بذل انب مہک یدح کا

 مي کن توو رگ 17
7 

 ےگ ںالود نے س 1 9 اھ
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 4 کیدا یه کدو ‹ هذ ده انکرتف هنم

 لوٹ یک از الی ری هتل ورد )¢4 او دلو بذر

 ےن ا اک لاس رد ام

 ام ٹر ود ِِ ۱ ؛تسادخا عقل

 ۔؛یراد

 ۹ ۱ ۰ کرو رکی یا ۱ ( ١۱۰۷۰۰۳ لج ثارمر «بمعض هد

 ٠ 803ت ۱ ےہ لاو

 7 و ۱ سده براتی

 | ۱ ۱ 5 ےہ رانا

 9 یار رزم | مکم الہلاد نفر یاس
 جس ے ی رک یھ اج ے یوم ور

 بخ

rام  

 ہے ۷۰ 0-۳

A 

 نبش تو لات کہا ا کک تر ا 21 رب رسا دا لر ارو

 5 سر بیس اد کز تبن کس راه ا

 تر ال بذر 2 تاکید

 . ۰ تیم ناب اید in ترصض یںئادا

 ےک یو مکا ۶

oT 3دوو  E a. 

 0 ۳ تر 5 5 0 7 اج ےہ 2

 ےس

 ۳4 ۷ نایب برا

۱ 7 
 « با تا نا دم ا

 ۱ ؛ اچ دب تاجر 7 تیک رد .یدق )ر وار یر و لع عاج الاسا

 ل :۳ ب نازرصر

 درک با ارش بت جد مک لا نان زر و ۱



 کا تا ۳ مهسا اس فک تک

me ۲ےہ ا ےہ ےہ  = 

4۵ 

 تک ک
 رب کرم سم و ۱ ه مع هحس عم تورلا ظئاعلا ۲

 ۱ (0۸۰صء۱ںدج؛ ۵س ادللا شاول ع فاتر لا 2 شر

 مال تام ثا ود 1 سارو تازگی شالا م و شر ۱

 نشاکںیلود یر ارکان ریڈ 6 ی رئ سیر الا انوشے نام نا سارا که طا

 لتا اگر اس ا نی ا ایل ا اد تاب اکسیر دا: ای کل اک ید

 رد لو ڈر ارشد سد تاب اک کت تک ی س د

 ابو هدا 2 تہ تاعا اربا -7 رشکت ہض شالکااما

 ( ۲۰ ص.۱دلم لالا تار ۱

 ا, تا اد نا ENO 7 نی خو شر گن نه ۳۳ 1 یاو

 ناف ماری هک داتا ایا کک دد کے اد در تی اک
 ار

 رام ا جانا گئ ٠ب نکایرٹکی ڈا دا بک

 ( ۳۷۷۶.٩ ہلع بن ) ۲

۱ ۳ 0 

 تا ٹر تیادد لاگ ؛ هش ده ات تعطل

 ( ساب مال 3 ہل بە )

 باتو کا کم اد ریسک ںواواد مدد اکانٹ یھ اک یر یاد

 ایل ایک سر از ان مولا رے سیب اند کای کس

 5 نوک ہت و یی زابل پا ناب ںیاتا
 دس بما کس هد دیکر و مند یکم ان شی باک کاٹی



۹۹ 

 اد رکنیت مانتو ۶ طا 1 1 لن بک ردا( ۴و یز, ئل

 ےگ ایک شک: ٢ا رم ماری لا اپ ل رب نه یک کرک

 ی رب نقد سی اوم اکر ا اھ شاید ی نکے نام کلا و 7۹

 تام 54 گرا نا ۶ رک 4 ی یورو وک 9 ا اس کیر ِ

 رگ ہا سدا دنر کیک کو اب ار le) ڈبے سلب 4 انگ

EASاد مکس بک  EEAرہ 1 ایما او اکر اا  

 اکبر اد از یک سکا نیا وان کس عن دنا تا ام ا عنیاروا

 نزار اما ا ےک اہ ےب دو دوا اذا ےئل دوا ی 1 تل امر

 واش بالا انگل گرد A ا بال 1 ستار مد

 راد ین ری 7 ےہ ںی یگ ےس ولر کرو اہک سما ددا

 ۱ ذی یر تا هی کس ایا کا ید

 5 ین نان نوت دو قوم ایم

 پیدا کتب گری ب | تیم گر
 تا کت نشروا تلمبه تشک سا فا بک زا شنا

 ی دا ادا شرح یل راے ےن CLE كرد کا
 کد مے سایتی نم اکسیر اد سر تیام 1 تاب

 2 یل ضد کر یا اک ادا ن ےس سک یادو انا ات

 ۱ نبات نوش کس بگید تر:

 لس دا باک کہ حا نبوی بج یل“ ےک او اف سالار
 هان گرین 4 ساروا, اراک aw نم یگ کس وامل ورو السا تو

 ۱ مہ 0 ٣۰٢۷ ,اخ 2 ال | ل زە' ہے

 ۳ ۱ ٣

 اج یا

 ۔۔ے

 ےس"

 ابر

۱ 

 تہ وت ےب 0 ےن

. 

 ریت

ENک5 د ب ر چچ کک ھچک 290  
 - 2 قمر ید یہ سے ٠-بے سس ہفت رس ےس ےن سس سس 5 : ۳ 2

ieاب دم ۳ ۳  Eاس ےب ےہ ساس = دم  
 7 = تست 5 5 ۶ ۰ یس 4

 ےدا - و مح ا یو ۱ ۳1 ۰

e7 اج ا  

 ا برو نت ت وک رب

E۲ ۰ ےہ وا رو  
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  ۱اإل ٹر رن ںی سیر وان کی قادر ےس ا ند رد سارک اوہ ا د اے شوک

 ملا رم کز او دا روا بحام ۸ ٠

 )تیر گام وا ابا کس

 زم شود بج ایگ ڈا ںی یک یر گه

 گر ان راشدہ گود کک کد ۔ دا که اطد توانا نام ۲۵۹ (

pfs ا تیس 

 س را دیت ےس ا تس ۲

 ہے جہ ےہ سہ دیس ۔پ 2

 ۲ پسح ےس ےس سے َ

 ںیم شوم ام تر ہد ...i یگ خو سی 0ر اتم ےک ےہ د کام پہ 1
7 

 ( ن۴ م نط ر ) 0 1

 ہے ا اس ںیم کیک زانو آپ

 برد ذی غم و یا ہیر ی رسموا اکی کامل یل ےک اتما ےن م

 2 یار روا ربات و با مینر اگ ٹا ےھت سیم ں و اھم ٰ

 21 نا ںی بت روا نود تام هر هک ئو

 اک ےہ یا یر کلا ارد یر هو بک ب ٹیک یک نتو سور ولیزو درا

 سا حر, شو ار مو عین گاو ابا ا کم نوک ار هک بز کا

DLEفوم یدک فرد اکو 1  Lh1 اد  

 کات تودے باا ۳-7 ےل ایا تاک اںوودروا ٹر اڑ همش

 ےھج سر

 on) ہل فم نک رم ی ریا وی زال لار

 1 !ایلد ےس انار ڈاک شا کٹا یک وہں ایک ایک اب کرک را

 بلطم Har nT a) نام کیک سر سم ا او ہا رک



۹۸ 

 ترا و ےک اش رتب ا کش دانش 2 اکو ےک

 1 سل کب ان
 رهف ر نم باما د ودا محل هد لوس یو ۃزرایلا یا ہةبتعام در
 هرم ران کبک اد مو قاتل لاق د دمو شف کت طض ان
 ۱ وا دوو خوتلااند ندا ور لوس یا یو! لاغر وشد ( ولاول الد

 نیعا مند لر البيت مانس ف ریا دا مهارادت و ہللا لوس ر ر تسافانم

 ۰ لا تم ادع دام بر شان ہی ںی او و مدور لرسم ننفںمچج

 7 نکس سیتی ری ں یل ۶ را ۱

 | ردیف ملنے جنرل نس رض کوم اتا
 ۱ . انب ےک و ,هباتش اک نا ایکٹر رن ا ےس ما نرمو یاد ےاظفل ا ےن گے
 گی اک گند رڈٹۃ اف تای ےیل لت رن یز ہٹ اکے ایک ٹل ےہ خا غآ
 روا ںی ی جس کت ابف ثم اطذ را اےک بالا عباد شهدا روا

 املا شان هرم یک یش 2 ره لاکو لشو رک فوری و

 لغم ہیشض سا کا رو الف نکند با
 ۱ شات, ےکے اج اھچب نر کس ٹک )ی یب اتری اھ تر باد ۱

 لے

 ۳ تا

 ت0 ۱ 1 1

 "و

 ےک ی ظھاخ

 یت تار
 E ۱ یز لبللاو
 ۱ اب گنی اد یک یا کام اھ نہی روک نے ںولض او ےک فش ڈر غم : 8 7 دوو رم 7-0

 ۱ اکی اج لات وی لاف) بیل ابا سال ما نکرد بیک

 0 میل ٢ اک ای ایم ۱, دور شف یک اس ےک ٹو مم لع ےک النو ںی تا بیر یف ۱ 2

 ۱ مس کد با خر ےمد داد سه سا ید ےک سا ید )هر



۱ 
 ا
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 اکہ تو ےکر موم ت اہ هتل اد انچ رد اک ت نیک اس
 ٹیک ایفل بک نهايت گرد
 ؛ےام انک دھڑ

 ےن یاں یاہو اماککے اھت دن

 وک یر عن دن بد دت سا کم 7

 - اغ دامت ( لاعفار ےہ

 ادب بانه ا کش وم جت گن ساک

 1 ارادہ رو 24 ور ہل مگ ترم !ٹفو 27 تاو ہل گیری اگر با

 دا شام ای مان وب جوا رسل تیر دقت بارد

 "تفت نس اک اتر و ۱کرا دہر رم ینا ہل سر واز ںیہ ی اف رم

 نی یر اف تر اے ہیلع بحر تاد ٹوورجمو روم .هع اصن اب تیلور ماند دا

 ںی ےک وج برا گور یت کل 7 در ےل نے ن کاک ا نا ی راستلا

 راے ٹ ہد اشا ام کد ۳ کال 2 اے 22 دا گرد ار

 ان اب روز رن |3 ال یابد انمرکںو زر ی تر دا رک تحت با

 کاج امن تو ر و ہیلع لا یک ٹرک 1 1 باط تایم فنی اک ہنآر

 1 ار تسر کا تتر و اھگد باقر کرو دا

 .ے دور ترول ] کیت او یا برو رووا

 ےک رب باب اد. ی ریاب مد لع ها ی لاک ی دعاسد» نع

 یاب أن سنت بہ اف ند الو لدا ہوم اخیر سدہ
 کک تند سارا درو ادوار کن اف كاشى توا ولتسل

 و ار ہد کک ( تودسلا لس ف باب دا یر لدانک

 چ کچ ںی ہر مد عج ایر اوت در کیسه



 گا م و تادد لات ۱ ةع بةش یکم دهن لاق نع
 رد لا سگ کا امد زراستااک داف 6 ۶ ۱ هنا دهند
 "لباس ندا تردد ساید! تم باش هل ب داف
 اد با ام ےن ںی کداا ہد ال لاتف و دربخان من تم لاقف
 نور نور ایج و لاتنانمع اند ر )امن امکان
 ت زا کر یی دز رنک رلسد :ےلع هد هد لوس
 ز لی ریو,یشلبء الا دی امت یاد 4 نم امد
 9 یار رک اد یا ۱ ,ٹاحا مت

 ۱ ۱ را رام سه مه هی ( داوہحظا بانو ادوا)
 ۱ 1 1 نزار ا ذی اے د ہیلع لیا ایٹ ترک اد یب ا اکے شرب ےب لو 4 ایک
 ۱ ںیہن زاص ورب کر چم دا لدی ی داد 1 کت سرو وک وم
 1 مرید درک قاتل سفر رو ایت اہ او دا ےہ مک
 ۲ لو او لر دتا و کرک اگر
 ۱ زا ےک مدت تک کد سازد بم وز کد

 ام گرو لب کیتی کز کیش لس یک
 ۱ سرد هک کم اے 0 باور کد ارے ےہ مار یاس کند تم
 ےس اد باک پا: ہانی ہک تاکہ ا اسارت اب س
 لک اب باد از یا لر رک تا گهر
 زر ی ںیہ رالف کی ړو رک لو دوا تیل کب لخت 0 در ای نه نوے
 عن اکر رہا دو پاک اجرک ۱ را سا لر نر سم تقی ران یا ےل
 یر۶ شارا مان کام فی تافل



 دوام بس سس نی ےم سن ےنسییاےمے ۰

 ی لو لزا

 فلام یک یش یر تکه فسا دف بجو کو عام نم قند : 14
۳ 

 مم 71

 دیک ےکر گاڑ وھکوکں ول نا 1و تک کد او دلملق

 تسمه رز
 تلخ دم IAT ( لالو

 رک
 1 بارز 11 رک فو روم نیم تو مےک ارث ا ےس تاچ ایا ےنای یاد

 ۸4 الی ےس ابد یو عل ےک یا لس دوم تام کد لر تی اور

 1 ااا کد کر ترا ا ےک شک کلمات گن ساخ یک بار

 تی اکرام در ا ندی اکت کیک

 ْ طط لکت رض طب و رنو ایڈ اد ڈا ےل باس ٹوک

 / باید ری البو | اتم ید اگه دا 23م رورود کا تو کی رور

oi 2 کتابی ے کارو: ند کرنی یک تاوت اد ےۓڑ اکے کف hs 

 راتاو کن رکن و | نئ شب تلد تورووگو ترم ەد الت ےک لہو ےل ےک یب ےس لام لب

 کت ۰ نا کن رر یا ایا

۰ ۱ 4 1 
 رک ید کب ث داع ل ان کر لوہے ےن ورا تارک ج ارے کر نھ

3 
 4 ۱ سرو راور گرم ام: ے اد ہلا وت اک لک ب دم نل ےک سر ےن تو در

 الا کلی ا اغیار ترعترد | مو عہد ترک رو ٠٠ے ترد قاد تالف 7۱

 یو لم ےل رگ ں ولاد اب لر رک 91۸ هک و

 ےن ام کیا کا٣ مات کر ف تن انا ںی تنه راج یادح



۷ 

 تر ازم نوک ایکس . وھد سو بلع نزد ل یا۱ عم

 ۱ رکےت او ےس دم تک کر میم دخ ےک لو

 نت گود تام هنر بس اللا دہع ۱ )دو

 نزن ورک اکا د ی مرد او ےل نعل و

 f کد اموات ال ںی یف یر وقف لاق :] دبا دبع۷
 ید ایگ اگر امان ید اج تای لاو ی نحل)لخ تاللا لح

 ہد رک جان تب ہد ۷۵ی یک سات ةد ند دیا3۷ 8 میس
 پت ےب ٠ نوچ
 درایو« مو سکے انکم گ بقا ی کہ یر یڑ کر

 ۱ ریش )فو هر اشرف اک دا بع لاک رنک دستش

 ۱ ۱ اکا ہدع امام ناریاش کو ام و کرو سین فط کیش تز روم

 اگے را ده رم او ےک اکو لش برد ےئل کت کار کپ فط کہی

 ۱ 1 ۱ a ی مان جز کس این ع
 1 ران کات کر ںیہن کر ہد از عترت رام کد ۱

 هاب رگ ترک |. ےہ ریا وضو کا اد ملا ا

۰ ۷ ۳ ۶۱۹ 
 ےس

 یر وش مای



۳ 

 قا در
 ۱2۱ بیر ماما

 لنت ) کرد در مي

 اک
 کلو ار کل الس اڑی مان طط

 ۱ ۱ کباب

 یہ زعم و دن بحاص ناب لا ںو لاد تشکر راک ور کال
 طلاب پک دا مرگ سا نیاید ید تب ام سد ن اشیا دیا وو

00 
 2 کی کارم اب کور تق رضا کاور ۳۷ یش لو ید لوا

 1 لر کوٹ تردد دره ابن زیان ےک نھ س گرد 1 ایک

 ںیم دام ر لوبو درک تمیم 7ں وہ اتا اناج لو ها را عادت
 2 21 یاد نک لات 77 و امرود ار یر ناظم و 7اف

 تر ورا ہوکر نر اب رام + ( ندا تنها ت اد امت
 ۱ اناا تاند هی لاس اک

 گیر یز رەت کیرق دکھا )رن دددے ناز پاپ
 سج ما نرکس کس اوج

 ڑودر اش کا ےرکت اتم وک کری -۰ هد ضس ان ےک پری
 کس اراده 4 سیل تاغا رو کل با رب کب



۳ 

 ات اس ےک تاک تکنیک ور نزد زی ںوڈنم ام دن دو

 ادا : نسب کلرز درا راس ادا تراک عین کر و اب درو

 f2 یو رر ا ای تراس

 باک ارز ی تالار ان هداب کر ارگ لک نھ: f مک 7

 زر مرا ال ترم نوب رر گز کش ات تایی یش ۱ و مالعا تایاود

 ۷ 727 ار ار هر اف ےس را ولد اکا اد اگر تک

 تا گار وے دا هرگز باک تشا2 کتیا درر زکر ت کاک مشاور

 2 لنا 27 اب هال اقا نادر رکا: تشد کک لک

 ۱ : مو سیم کیلا رن سیر کن اما نب دو یو و باو غ داوس

 ١ ِ ںیہیزاغم نا ے تثثو دیاگ سال ای )بین ےس ام کں وہ اج مپ نوک

ADETA DCSE 
 ۔ :ای ئاب تر رو

 ایر ادا تارک با ء۱ مالا کوه ہملعانھ سک

 کا ے ںی ںواو ار گیر اگ رسد دا اما ای -:۰ 7 نرم کن ےن تیر

 را لا سم ا / اٹ سا 2 ضا 0 OBO هر

 ےک اد اب کد سفیر ی ا کسا س ی وکو ر ںی

 یگ ب 7 اوہ رکشہ اد امن سیم ےس تک دم ہل اط ےک مال

 ,ےب انکا د رک رب لوس هاش یکن اطس ہت: ین ایر ےس انب لوا ود رگ لاو

 7 بمان یم رسک لیول تره دو ین 2 انا اس رم یا

 . اب ایک اپ کرک ار گ نوا رو لب نر تسر بم شف کل
 تن بو 72 ر

 ۳ نھ سینور مہ فلا اکیا
 رو



 ید رب نام

 ا سرا 7 واک اب ا لپ رکھ ڈک الاوس ن۱ ےک ت وو ڈو رپ

 ات ےک اک ترس کا نا کن ها امار ایڈ زد زور راد نت 1 یکن نم

 ۱ 1 گناہ, 0اک راگ ل اھ نا ھر واردنس نیر دا کرا دیک ا ان نٹ ام کلا کرا لا ولا

 یک لی 7 اوون وا اد افکت اصاب تماس ۳ ویو سذ ہی

 ممد U ای ںیم اکے تیر لو برتر تو یے ںی اک کله کتب ۲

 تا نریم سراب با هو طعم کر ۱

 ےس ندای گرند دا دن راس اد

 و لو, کوک تاقفاد نی مرا دو امہ اکرم ںیم اد

 ارور ید تنش ار لار ایم لو مار و

 یس نیرو ا نا کرد | لو ا ےک ما رد U لان نرش مو ود

 دکن زر فو دی کاش ںیہ کد فرم یک راہ هدرز سکس

 ۲ نکس ان کک ت العش نت

 لر ککے یی کندو دیا ت اشاد رکن ۱

 رول او گن رو لو کتیا عادل | مدد روا ت ور

 شی ہل اش کا رود تردد نشر ادا
 رای ےس دودی طی ہد کدہ تماس ےک سو تم انس دوت ےل سا ران روا

 ارور ےب کک دار ےس ددد و ارے گرا اد ما 7 یک ۴

 از کی / نارد ددر ا و تسال ی در کرک ےس کام تاک اوو گره تب | تان



۷ 

 ی کد کز حل یه سکه
 و شل کی ورا زد لا

 ںی نام تا کام هد ےس یکتا داد جک یا لو رک یاد

 رج کے ڈک کاتب سن ]داش کر لکت ال سا ےس سود ت

 مارس ےس یک مول تاب کرو لک وادر سال زی لکی نجس ب لطم ے کو ار

 ےس رات گلو تورو دشت لک

 7 مم ران گیر ول ما و ۳ گم CO ورت 0 سس 7

 ۱ وعر یت ںو شا ابد ول کز اتم ال نا, برم ی ہا ڈے یی ی اتم مسا
 1 شر لول هد رز کد ےک تم تافمت کتا کد. دان کام دیگ

 شیما بر لر بک کرد رپ گام کا

 ؛ے درد نر انکی رسد 2

 ۳ "یر اد ام: یک ین ۹۶ اب ۷ نٹ اور یس وکی اکا دام

 9۹ یھب شاور یکن ولودر اے هلاکت عامسرد ا تال ا تاکو ا ےس دد ےس

 رگ کا ںڑد دهد کت تب انگ دب وک دم ۷تا ر د ۱ تاتا یبا یکم ایڈ یلرکں و

 : روڈ اور دات ا دور رکے رکن ازم تکا 4 ان ما ےک روت از کردا

 تا کرد می کا بارکد تک اف
 شر روتر او ام ۳ 1 کے اد دور لو انا ےن گو د ادم اف

 .ےایک لوک وار کک مروا: هان دز روم هو رکے لر اظ تشک

 بر گلو سا ےن رد ابد بساط ۱

 | ںی یک ترے بج کال ما ےس وہ امہ بان اکر ل نوک یاد را ٹو ایک
 مه وھ ۴ ۵ مي

 . یہ مد رکرشم جردن مس

۱ 

 ےب ےس

 ےس ا

 ےمجح

 نس

 ےہ سج تل

 دبے سسر ہم

 ترس ی سمت سس سس سطح



۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

ِ 

۳ 

 و نر اه تا نا کر سرو کار

 وک ی زا یی بلد سما کی فاکس شر وز کنی کنگ

 تراک زای یکہ عن یک فیس شنود ےک نا یم تو د 7 .1

 ۳ 3: ید کارو ال ےک ری او رو اره ردایک ٹاک انک ین سرو گن #9

 ۱ تا کت نعم انا ث زم ی اکا چ

 اشروا عن ها اعالم هاا دپا اعا کمان ور

 وا لک ان سما انت ال گرد وب مس دز مقوی ۱

 ےک ںوزہ نرده اھ ایک گیر اک تشاد نارد ا٠ یب لم اب ےس لوا سر ےس نکہ ورک ۱

1 

 ہد لا ال صا عل تن اسلوب” نیک سو و گداز ما ںی کے روف ی رو

 نام کل جام رد ا ال این اما )را کل وا تانا, تام اطا مر ور شک

 درک کی ما 4 77

 و سر مس ٹک امام رو انا اکے د د روا تالا ےل اماع یب

 تای ات کر اب نکا اع تالا الت ںا ہے رای دا

 کا ا ص 6 7 گم ام ما دو لس تک تیا لی, سی

 ںیہن کنار کج سٹ "لس ام 'ےروداد لپ عمان ناروا: لتر ںیہ سٹ

 یک ود کام کہن ای گیر شو ا ی مو یش ا

 اد ما اے 1 لوا رییروا و ہم یا یک تک 7 مور سم ات ان کت سیب

 اد ےک ری کت اتم دا 2 کش رم هد. اتارضاگتمادرو لک

 نر تاداعو نال تم کی جر دادا ریہ با و۰ سر کرکو اکی الخ او تین درد راز

 ہار یزد رانا تو روا ل ارش او و

 ےہ ڈی یکن ذلت لک ی زا خام ترم باما دلار



۸ 

 ور باما بس کم هد یب کا بس نا ے تگ تا ںیہ یہ موسو لے وما! کک

 شاپ ےن ےک زا کتری پاحم ماما ارد

 ایر هد La: LAN کت امادرا اس کش ابال

 لو لر وا تا ورعد ہا تہ دا بوس ساک رگ مس رم نر نم زد
 تورو تاب کت نگر لس دام هال بدو دب مو

 ہ فتم کو ا رم زر کم یش باغ اب وم رر ےک ا ي قب رد کے
 ۱ ٩ 1 ٹاپ کا ےہ ود ےک کا عن کا یار 4 : 7 اد سم دیر ےس گم 9

 اس زا ٹر اک دارد ڈان مانو اندو اہک ےل اپ
 : دوو زی قززاترد اڑ گیس ی روا ا

 ۱ ' ںیہ نور لوس ےک لن ٹو بک نیر گلد اسود دوا ایما

 : ۱ 7 روال ر ایم اکا دوا: یکتا ا نوم لا یب رہ ےک ےک ایا ساک

 ۲ دوم نا ںیم اب شی تک مدتي دهه
 لرض ہو ںیہ اد ل a شرک ےک نو رگ سج کت دا

 ۱ پکے اج ےن ات دز اس نی اب رد تب کی ںی

 ۱ رو او روتم یک وا ےب لوک مان اے 7

 نا ےل یک اب ےک ن و دلم باد ےک ر ا ےب لب ب و ضرر یر
 کانکس ٤ اہ ایک رم وذ ڈر ممتا رد ایک ریپ ابد گر نا ما پد
 ےک یا دعا اب اکا نگر طا کل و( ےک ام سر روا فام: ترینر اد ںالت

 قاد سرو اس اب ےس انبوه اھ یا نرود امن بر رب دیر رکےت رن اش
 ںؤنلاریرو عا تن شیپ شرم یا اڑے سد نا اس ےس لپ ایکو ےن -
 E | اد رب رو هر ید ےکد تیک کش کت داش تات ادا ثد اے



 ا او ےھت ےہ ےس ےہ دہ اے ےس ص تاج س ی ی ےس ےس دلا س - تو ا فا

۰۹ 

 ری اب ست f ان یک اہے رک امر دا تد ساق الا تموم نوت

 کور ےاہ نر دا دا ارد ود اخیر دس ےک نت ت ااو ددوو ۷

 یا رو کاخ الکل و اٹ دامث ا ا ےک سا شو رد لوک اذا

 ےل کوا لک اد, ابد زالو

 یب وش گل وہ فط کہ فدا ےن کپ دم باد ند روزہ ید کیدو ٹی
 نس نہ ام لا نر | مرد باک کے اج سر ام ےک تاور ڈا ا یکن ۱

 بہ تالا تلا کں ورسود اے اش اشتر رر بارک ار ارور نا گن کش

 یز راس نشا سوا یے یھب رکا یا کروا ےانو نل تہ و کے

 | شست س وک رک یابی اگر دا اش مات کا اد ید
 وار کوال سک 7 سر لیک نشر ھمارے یلص ام درد انکا مک

 رو | مرد کراس کنی گا نر نان لو کما و ایا

 ل شرک ا نورازب کس و ابر لام هر

 یر ذا اکل قا: رو او انس ار نع گرند رام رو شہ زکر ار یر روا

 ۱ 1 زیرا

 ان تراراشاروا ٹا وا ر ےک نیک الم اه ا روا نب اج ےک تاور سلوک
 اکو. اس با ا نا, اش دادا ک1 اکر اب لام انب کن چم ا

 : لب تابردرد فرم ںی ںو آل شن اس ندا یدک ط مارس

 تل کت ی وتحرر ںول وزش ام کس نت ےک ام ےک نو

 ریہ 11 سوا کر یل کباب اد ازبک ریش گلم یک راک

 روا ابا ےر رسول بر رک یک ر کٹ اکا Jos اے تالا

 کلا تہ کت ام اقم ساک زار کرد )تاک اب ساک رسا



۱۰ 

 تاب فو یک نل سا او کلام تای کر اد وا شک کٹ سهم یاس یو

 ںویکے گی زرد اد زد فا کل اشک دتورو رس کم

 E الا ان یکے تڈ ما اکر جم را بم یک اس ابا یے یم ک ا نگر سیہ ی 4

 الل کے نرکت ہا اک راد انس ساک. یہ اک کوا

 ل رم تد امش یک این اک عروس سم سرا ترار ر4 ک اد ڈ ۱ سوری زا را ىا

 ۰ را کب ست نٹ ی کردا( تاب رایت کی واب ل
ل رش ایل امرود کیدا تیت د یک 14 ےل ا

 ۳ ا ےک وکرم کک دا ے

 ادا کرد ا١ ی روس کر, ئاد انب با
ا شمس نادر ازت

 ۱ ٰ یب

 ۱ ۱ .تبلسم کسی زا کرت دل ما کا

 ۱ رنگ نرو نادر اوہ, نو ام الس اے بک تواس ٰ

 ۱ 1 سک توکو لک سارا ارگ ازش نا ہو کا فک ندا

 گن ا ورد اپس ںولار یکم سالار املخ ہرن ت دعب اک و ایکو ا. یت

 | قاب گور تاد اک داد انگل ایکو کوہ لادا ےک یب ٰ

 ۱ فدک کد ار وتو در ےک نس یسک ںوہ ات ا ارگ لوا و وردا

 | زر ناو ر کر رضوی ا اس کر سا نو امش زم ارم ار اکے ک أو

 تمدن لر لا لک اعطا کار وار ید کیتا رو را
 ال ر ور و ولت« دوتا د گو نما ددا تار لرل لای ایر ےید رک یک گرد

 ر ۱ رٹ لا با ےل ق کا جد اسید )خرد مکن وند
 re eis ےہ و یہ سرک :

 ا 4 07 ٴے و ۱ ےک

 گا نہا اروا مے یک کر ہک اپ کن بر پہر ای 2 نام رک

 ' | جسم تام یاب هام گام
۱ 
۱ 

۱ 21 



1 

 مل سا گم ساک راک یاد یا اوکس نکو س کیر اد اوو

 سورس کات ر. تشادد | ان, کوشا تن, لاکر لشن یل رکن نر شپ و

 ےک سان لا زا تا ادرک لسا کال دد کر لپ ملک پ رپ یاب کم

 هات یر و یب ناق اک طز ام ترآ یک ں رادار ال سا اش اج ایک | کشد ترطاگ نوقبس

 كس رو رول او یک : تن 1 گ لوصا ےگ ت اور نی اس ابا

 هک باک روزے سوری ےک کا ددا

 نلرو نر انک ں نادر اب ارد ا: لو گا دارد داد ت اد مدرک |

 رب کله امار دا. یک رای روز سایپا نو ارادا

 وج لم الل ات باودر کادر

 ٤ اکا نس ےک ا ےس اٹیک اٹ یا کتار ی دارت تردد کام ۔۳

 تو

 رو کک ہار گرد کن عملا ما ۸ اٹ دن 9-۴

 ؛و اند اروم و گو لس یک تر کا یو ار گردو ء۵

 انکا نر / ردا باس عده ےک 7 ٹا یاد ار گود * ۷

 تم

 کر ایم سیب اپ 1 ك ای ندرط سا نرم رب کوی لو رن

 ار دداا تاش رها ات کک درک چبا مال ای بکند یک کرتا درد
 اٹک ان ماو هند ای ت در ڪم کل امرردااگ اشا ےک اور ردا نرم

 سما ےک ارگ اے لاعرد شا بیاورد ورد ردا بذ اک

 2 ےک تیا در م یک را ہے اڑ ںیم کد مکی اک ولد ارے ید دانلا پا

 نیو تورو روم اک را یو ا دوم کا تی دا ی: ام اپ مال کم ود ار کت س



۳ 

 ڈیوس او ارگ نیم اسد ام نیر اد تر کر دد ار مزدا زا تار

 گرند ت اد لازم ثم اهم ها ناک اش اک یا ددا.امکےیس سک

 ۱ ےک کو یاس ا کو درگ تان
 انار ود, لو ماروی درا یہا ےک ںراو روو کلا یک مرگ

 1 ارو یو سو هم کونے متی کرک دم 1

 ۱ سیکل رانا وو نیش نایک اک دا تا ای کد کال

 ۱ ںوفنعلود یاد هر رکاب ا دام کناف ےک اک )درد ا: دا
7 ۱ ۱ 

 0 نکا ان یک 3 ےیل 7 اکے ام رر ارادی ہوگے ددرد | ریس گردم 1 2: ۳

 هاب ای رکے رسد ورور لوک

 7 ۱ را ی اد الا ےس ا زر نی تم ام نو ملتے ہود
 م جج + و“ ۳ 2 مب ء7 را مہ ۰

 1 دل سن کت ننه تمدید دن

i OT ۲ + 4 2 

 Er اے وجه, ترے ںوار شک نر اوم ےک ناروا کراس نو ز یکن ا :ںوش اکی

IEمدار اہ ںی شد شال اجر: ان نی یکن با یی یک مج ول  

 ےگ یا تان ارد ا تان ایک ورکر اد لشو قت نت ترک تا ےن ںی اض کم

 ۱ ۱ شا رام ۰ نود ر

 اد ی متو کادر کو را تاک نان رک ص یش یک وردا
 ےل ر لش اد باح نادر نک نو ر نا یہ ییا د ت ن ےںولوار

 کیتا ٹو یاد پک انور اظ ے امت ا١ج لو کت قا ہک لام ارگ ظووٹ ر یو الا را

 1 مرد رو نل اض شارٹ وات لوب لاک اض کای ںی نا گا ار ںی لرد

 رانا ار ے وک ییا واب کیا بک اف اناس ہی ےل اےس لون امیر

 لک جت کوم کا یکے ںی ںولو د ناف. اں مرد لی ان ٹکا ات کک یو ر یک

 نک س

05 
 ےڑن

۱ 

5 

 سس ےن

0 

j1 
1 

۳۹ 
1 
1 

i 

1 

 ےس سس س

 ای کیو 3 ےس ںی سے ےن ےس وس رو دس ےس س سس سس سم r ےہ ےس تہ سس

 ےہ ف رفع ۔ےت یس ےسوسم ےے اس

 -- ےک <ے سہ اد لسی



 یک ہور لے ہرن ےس ےس ےک بت چل

 بت

 الم

 اول ذ بم
 1 ےک تیک نت امام 7

 ان تر ںی ر اد کد تنا نور ۱ نر فلم ۰۲

 4 بالا ٹر ںی رانا ۲

 نرم بصد ان کس صد یب بم تازا دمت انم لت یو در یک

 ال
 5 رو وار تو و تار هد کیو 7

72 ۳ 

 6 ےہ امام نقد دام ما تان ام ےک نرو ۳

 ١ ا ۱ 4
 سر دارد ای کد روا نی یگ الخ امداد یف لا ۳

 باب نیا سکه تو

 نوا سنا ز کوٹ سر ارگ ای او سیٹ کیو ار داف 7 و 1 7 گو
 5 ۷ مگ 1

 ےک 10 ساکن شک اسر ا و ورا و خرد سا

 مک طکرت و کے ام 1 او ولا, ےۓچر ان عوف“ نار یک ر اول لی رند

 ےس تالاع کک نادار تدر دا گیم یگ اد آر ےن تا در تن

 9 یدارر روا زی نوت ت گرد یارو سا 8 ادرس نا: بنیاد

 فاش بم تلاح یہ با ا اک رد دو یادو ات نا ے ناب
 2٭ ۱ 2 ری : ۸

 ا. 72 4 تارک رس هد دا ںی ل ۳ لاو دز ا درد مرد ر کے ی

 0 یر ورد اوباما وتر واک سب ور نو فر )د او رکب و

 ان ے لطف گ کرد بک رب ںوولکںولود ن A دنا



1 

 و نوک اد ںیہ / رب ور 1 رم ودر در 1 گوزن کک

 روا لک ناپ میس ٹا کتان ام اس اکرم عن
 ۱ نر انا گے یک اوت افرا نور لرسر

 ےیل داد اف ے شی ا ایک
 کس ےک تاک یر اد ںی رم ار ٰ

 ات کرت ایم ا ایگ قا ان دار ز ماہی مو رک تیا ور ےک ن لم,

 دایر بوت ںی نوفا ے یا ایہ
 ۰ کیا تاب کتا ےس ی ہدایت ہت کا تردا یہ ا

 1 ردا کر اهل مازلا سا واود هدرا اھ تب اس لای ئاد بے اید هدا ہک ٹاپ

 : ۰ 7 هما اک اے ایک اد ب۶ ایک ال تیا اس اتا 4 Jı مان 17 ارم رش

AFIS۱ ۱ رپ کا ں و ہل فش ںیم نیاید یار ی دن لایا اوس!  

 ۳ ےن او وا یت کک برش گر ناگ تیا ددردا تار یک وفا ےک ت یاد

 ۱ : ْ ردا ناکا مال با کر Lh ا اےک و دام ایک از انے کب انکم کا رکے ایک

 | ۱ هما نا ر ایم نا ےل کاہے دات بو کر کا

 0 ۱ SINS اور ٹل 1 یی دیئاد ےن اک دایر سزرور
 لار لش ۲ اسلا ےک اگر نادر انکا برق بق کت یاد 1 یایدناد مرد ۲

 ےہ ر تاں 1 داماد واک کی زانم ےدھد یر دا اکر لک باتل د

 ۱ سبد سرب انم باک یداعا بار کی دام, شیمی زانم کی کما
 ۱ ۱ دی ایا باردا که اد با و, سر نر + کت بش رب پا ئی ۱

 ےل یاد بذار کس ول انشبآ 'ںویککں وم ایس قلم ا 2 هد
 حج اش هر نار تاک مال سی ِ اس! ان ارم دم نی تراش وھی یم ۹



 2 سس د ےل تق پا

 س ےس و و و پس

 وے لہ ج مس وس د یمس وع

۱2۵ 

 ی ا PILL IAAL ا اوم نا تبش گرا درد تا ال ارا

 ,ۓگ ولو تد ووا رد ے ٹرک شور 7 اے ادالداد شک کز اک ار اکتسادر ےس

 ور ١ سان: اور نیر ورد تور اداره اےک جد رک نا ان

 210 ق ان: زر تینا تر رب بد نت کور دوا ںور قد کف ۳9

 نا گر بیگ او واک ادا کن کک د ئادد ئا ایہ ردا ییہ زا

 ر ام کت رر در تماشا ور رن مکا ناروا اُ نر یک در 7 1 کر ز ےس

 ٰ ۱ گام در

 تی اگ ا ماہ دا رد ٹا نوا ار بہر شام گلو ۳ او لب رک

 ہور تیت م ما کرد کے تن یگ اے در از وتو یکن اں یز ام ےس هدا

 27۰ لو ںیم یب ام فرح ہد, ےن لا اک ناسا نر 1ر اں دا رر ر ایس اور ایما هل

 ۱ یزازم کل او ام یل امر: سن زند ٹوک 1 نا اسی امر ںی یم ہر ود ںیہ اکا

 لون ی ساکن وہ گشت بت Lie هدایر نو گہ اد نرو 1 اک ان ادا رمز

 نکات کرک ال تم اوت بت ل زار کز انس ورو | یا ات تمارر

 ۷ تاپیک الف اب وم لام اں والو هاو اک اج یر لو رفتار

 با اف رد کزافم تر رو مو یا ژن هد یک
 عسکری دا تاک پا ا )یب ےہ ایک سینما

 یں نشو ںی یر رل ان اس رو لو ےن گولے نکا فردا دا

 ۱ اپ دم رد لر

 گور | نیب تار گراد

 دا اھلخاب دانم زم مر ریال اب لےے تا وکی رد ا

 ۔ هان ره گا ہی



1 

 الو وار لب ل ام داد نور ایک اس را اھ ےن اکا نا دو اگر ما ۱-۲

 ات تاک سکہ دا امیر بیر ایا یک یم نا یک کدام ۳

 ۱ نس ںی رگ

 نہر )9 ادب اک ےد با باک الاوس نان تان ان ایا یگ

 ۱  ناتاپ
 راغ رر اقا لاو گر تک کد کن
 و ردا یر ران زر ار در تنہا کا ےک کر ناوم یاد ار

 دو تر سدا با ا ہے بلد دت رم کا ٴ
 1 ۷ ہدایر سل اما اس نکا ید ائ وا یاس یک ۔۲

 یک قام انار کنگ مت بلا 1 یا باک را کرن کش ها

1 

۱ 

 کیا دانا ازف ا امن ایر طا اد اد رکی ترم
 ۱ ۱ اکو ےب ما: بان ب کرک

 ۳ کن اپ کافی انا سا کیا رکن ا: یہ ھک ناب
 ٰ : سال ام فسا اید گی ۱

 سرم اک ں ون ور و ارم یگ ن / ایچ نک و اظ دان ماد کد

 کد مد نت تکو کا گود دا صاف لر کن ود

 یاس لوا بذ اکا فا کر ادا ہا مد تار کرک زا تایر ۳

 1 ےن اک رد دی ے تادر دن کک ہت ا رانا اک تم اور شبا یر الا
 ےل کند مات اد پا کارد بروم ان با نوا کلا

r7 یکن اکو نر ا دی کس ار کیبورد  
 ۱ هلن کت ےل ت اا رع اد اک اء اسی یو, لنک یش ی لطم, شک ےک شا

 ۱ ےن ہوا سا گر وی کا کا ایا ۱ رم قمر اردا ,ےرھت لب



 ل س ب ع

 ا طا ےس سر

 ۳ 5 یہ ے د اےس ےس ےہ دیو ےس ہک دلی ےہ س اض تسسدے سج ےہ

4 

۱ 1 
 لار ار هک یر ات از هدا 7 کا کی 0 تک را ہے یک ںی 74

 ۰ او 72 ۰

 گرا گر نیم ناکا اک ایک ی تا روک گول نا نریم تک
 : ۱ ک7 ۱ کت

 رم ی رز کک راک ککے ٹال نر ار ۱ اما ورم و

 ؛ ےب اس رایت ما تاد د مگس اد تال بابک

 کی وک: یو یر ولا ککے سیم دود ر ےک یکایک مگ کسر انی اف
 7 ٠ 1 ۳ یارو
 ۱ و لا تا دفع بماند شا بوت دایر

 رز گاز گی
 درد ی نکالا قا نل اپ یتا ر: نیز تر

 مم ۰ ۰ ۰ هو ا ۱ ٠ -.پ ۲ ۱ /

 ترس ینا ےن ںی وم کٹ پاک ؛ بر قو رکن نوا

 رم ی نگر سپاہ تک تاک پاک ٹک کدر رب نیک
 7 ۳ ۱ ۳ رو ۰ 7 ۱ ۲٠

 گو نٹ لر سبز را ٹپ نیل بت تابش ر
 نوک اہے کا سس | گی لورم نا و رک اسی امر اک دہ و جس یوار یک

 است بم مال مرم ددا نا دا رد معد

٠ 07 4 72 OLرگ 4 ا و 2  

 کر ایکن دا, ال اسی ادطھڈ تد ۔ اکر فلا یکے حرب مولا ہک ں دہ ار لک وکو م در ےس ااا پا
 ص۶ مر ١ گر ؛٭ لم ۱

 ر نالا دا ان ری درس نیں ری ںیم یو گرفت باک تراک

 اتم ار قدس هاو نا نیل بلاط يا مر کاش

 : د ردا: ےس یی طق ںیم یر ا ناس لر 6 ںیم رب سا ایہ نیم ےس نند ےن رک نال

 ۱ .تارذگ ظن رم بان سٹ

 نر روپے ابد ےن واک اکادمی زا کے تارا
 رم لو در لرم رک کیک ]سس گرمای لابی
 لیتر بمون سا ےس یک و سد ها شرکت



۱۸ 

 ۳ دارا ےن نکات ازاد کرک ام ےک ںیہ ایکو

 ٰ ۱ : تیبا انب دت

 ۰ ایک وی امت کے اتدا ارمہا مال وههیلعان یک

 نام سنا د و بتاع ر رس سرا اش ۱ ی 07 ربا

 اپ گونی بک لقب
 ۱ اب نکا ور تر ڈ دوا رمز لام ید لا عریعم اما دی

 ا فرس یر ذل حج مدح باکرگگلاد
 1 و ںوڑاشدا وک ام تر عازم( ۱ مدل وه دعانه سکا

 ۰ مد اپ اف تم دم١ 'ەیٹمدال نااسازد

 ۱ ۱ رسا با ن الس الکریم ےن ا ۵ص ) ء نیلا

 ۱ ۱ ود بینا بذار قم ۲۷ ررر اما نایت ایر قات رداہ کک

 ۱ تشریح نه
 عباد کریس رنک

 يا کلیک طه رم تی کس کما ہد بی

 0 ۱ کر ۰ رس نر رد وب سس اسکی تو ٹی ام هد هد

 ۱ : زاید کد انک تم توہم ٹیداع تاریک ال ےن وا کا ادا
 ۱ ۱ ۱ ۳ س 0 ند شرم نوش گرو نا

 | اگ اگر تدان ان
 ین سد ات هری گم اه بشه ا مور 0

 1 رو نر عن سرت گل ین ین نت اس زم کی ایکو یف
 شم یکن ود سیلز کت زم یاو گال کوہ ےک اد ریا شدد ن ین



۹ 

 ںی کد رضا کس تا یاد اپ یک کتا د

n 

 ek ا

 اکا نکا ۱ ٠

 تاندالام | تولا | ۰. ا
 1 1 اگدردارد رش اب رولا هک 7

 مس ا ںاخر هشت | نورامانہ دب ۷

 ہفت اب مسمات ۷
 تب ہہر اکر زا رکی ارد ب بر م

 ےس | رب ام برک ۵

 مار ا ۰ یب انا انک یم ۱

 اب ۱ کریک ا ۵

 رس ۱ ریش نو ۸

 ہم ١ ۱ نیسان ۹۰

١ ۱ ISN “1هم  



 ۱ تاند لاس ثدالد لاس ۱ ۲

 ۱ می دارا ا اکا 2 م ۲۳۸ سم ست ۷ |

 بق | ہلسم ا انباری -
 حصص ۱ ملل رام و -۰

 ھ۲۵۱۷ ۂلل رام ماہ ^

 ال ۱ (ب وا ا زاید ۔۹

 ن ٢ لور م i کرار ہر ولا ۔ 1,

 2ور ج ارور وا ۔ ٢

 رشک لاو ۱ از ماا . ۳

 ارم ملک ۰ بوٹ ۳
 تلا لک 080080٤۳

 م2 شش یاو ۵

 ۱ 1 گرم اس کا تژرد ناب ٹا د دوم رم ایل اک کتا و یک ہت ات اف و کا را ما

 قادر عتبات اس کیو کن یک ید باص کت عام ا
 نال رو تو او دادی ےک وا رگ رام ہ۱ل( تاند یر ٹنش

 ۱ 1۱ نم اج روا اد نم ے رک لرز کاکا

 و )012 مای کر او لول. بلطم کی 70007

 از ندا ےک کلپ کر ی و گو بد کے رہ طه اه

 . تماس درد سنج ترم کادو وب ترول ام

 اب 0 ۳ 11 یری اد ےس رم ےک یر ا اوٹ تا سگی و ےس ےس نزن سنگ ۱



 تاج

 ۔ہجہ ے جہ مج

 تور سس ی سہ ےس ھم ی یی تی

 ے_ ےہ اھ ںچسمہےہےسو۔ بسح٤م ےہ ےس

٢ 

 ق 7 ےل ےک غاب با هد ی مهلت هد تا و گراد دا منه .

 ظن لنا تھ لو کرد ی مول رگ کت دالو یکن فال امر

 ےک اج اکر کک در کن و مولعم اگے انے روپ لام کیر اے
 کن ہم ےس ںیہ دف ننه کر و ےناما؛ ٹپ الا تافد هه حت اشک
 , فام ید یز یا ام ےک اک یر نام رسا

 ی لاسر ولا لب تعادل نیک لیول اش اما ںی ا

 یی ر ترا ا ےب ےک لر اب رس لوا ہور ر تر تاک لستم یر
 م ات ترحاعم کا ےس اکا Vr .ےلر نوان مردان اس روا رو ات

 کی ذرا اھ لب یت کس رور راکم ؛نئوک تان :کی او وار

 س ںوتلت ن )ےک سرد ارب اک کرد تفد سرد. سر 2 1 رادعررالارد کر ورم بس

 ےنا روا ں رکو کور لر ۲ ا رم 72 بد رام انہ انا اک مد قوم ٹاک

 ریل یکر وکیل کد یری ادرار وا

 مہا ان ےگ کد طب دم کس سا کور کر ارد

 در مد ضا اکڑ گلو بم ایم ےک و نل سی

 ابا از کہ راک نالار لورا AIS بسا کش ۲

 ےک انا کیا ےس و گے کن داور ار یکن غم ومر وا نل کو

 میز دف بن رب ان کت زد ترش کند ان اور ام هک نا ای للار لار لت
 ته کد از کس بآ عن ہود نا ےک مام اط ےک کتک ۱ 7

 ۱1 7 1 ا ےس او A دس“ کر ا کیر یالطاروا نا یک: اکرم

 7 ورا كہ کریک رواد رک ار ارد شب لیتر
 / ۱ ر

 يمد رن بکر سا یکی دا لا اکا قاد گا ا یر سود



۱۳۳ 

 ںیہ تام رو ارت لعاب انکا, تم رس سہ

 ڑی کوروارد کے db .اکں وک ام ں زور ناے اے تیب هک طب ےن کا ےس روک | و

 ۳ بام ادب بالتا امن وت ںیم ی رو 7 ا ہنر د١ا تان و یہ شش ےر

 1 درک ال تسمه ہد = تی اد یک ار گپ رم مو

 دانا وند را اه قهر رز بيت دا

 دا هد یہ کود تم رضوان با ارش ںیہ ناک رکن لاگ ھت
 3 . را هم ےک مو رھپ دوام 2ر ان نت جنب یر وا لر ا ۶ار 2".

 : , تم شاخ ا. ےہ رگ یہ یہا. امان اما طب نر راه

 ۱ هاست یی

 3 رٹ یرزتتراوم )



 نےپی

۱۳۳ 

 نم 7 زور ناسا او ےس واک ناو. نا کی نس لاک

 هی یب 2 ا, کم1 سج کر سیال اما

 روز تیر اک ےک کک یر انا نو زا اک اد اد را |

 کام یہ لاج لاھڑرکں ات یہا! کوفی انک ی

 بال کی کول بو اھڑ ساب گم بانے تال تنگ مال با

 نایب سام تای گشاد 4 سالک ا کمادادداک 2 3

 نوت لار / الت[ 2 ہوش یش رت شیخ

 بیش زا اید اغیز دا ٹو

 نزولی ناب لو ور منا ییا لضاع ابا تاک

 ا اد گی دی یگ یی

 در ر اطرد مااا ماطر رباب إدا
 کن هه عو ےک اسید

 کی اتے بر ر ل اید دی اٹ کر تنم ںی روس دریا او

 AAAS شورا
 ۱ کا یر کتوں لار دے فا ےن کو ہل لڑ روک ناس اک ا ۳



۲۳ 

 اپ نبش ہل اکر ول سرب سد ےک سا تون یکر ونگ, ا این در کت لاج یرشم

 فا مپ ہما اما انکی اس
 نکس اک اگل اناج ام لام اک ا شش است داد کب

 اقا تد کرد سک کالا لاو کرک کپ ادت اد کت کہ
 ےس ل ٹر ہرا لار ٹو سرو, کت وا پالاس وای یک لا مر کود رک لام ہت دل تور پا لاس یو ایک ویک تا

 تفالف ےک تر تب بج دعب ےک تط تو کے ام و ےس نا کب اکا ادد .١ لا رو ترک م ت

 1 ا وی اہ نار پا رکے کد رک شفاف ندرت تست اک درشانعو ےن پآ

 ٰ اون لک گام.
 ۳ 4 714 ۱ هرو رگ یی ےس

 الا واک تا لک ترک ناز ے لانے نان جاگ نه ۱

 ' توا زور مرد اھ اڑ زا نام کت اد سم کک رات مک

 ۰ شک یا 1
 با تان طفل رکاب کت ساده آبی.

 توا کک اسی لےے اھکد تار ےلاوت نند با برگ شیر کو

 ا دار ee نآرق تنس ےل ےک تن هما تا نل راے 5

 ۱ نکته. هیون ںی کا نار تی لکی ا ئی

 ےل بت اش ود, جایا او ك
 ننال ومد و کس کر کین

 ی ا چو 7 و مرا 1 2 ت ِ ہد ۴ ۳

 ول با( دینے ار ایک تا ایل ں وبا نم را امثنا١ ەت خا٣ ها هلع

 ٠س٣, ےک کت روپ, ےب فط ی ر تراکت داد هل

1 

ire 
7 

٢.٦ 
0 

۹ 7 7 

 ےک یر

 ھا

 ۱ ۲ ےک الل فر ںیم ر اد فرحت او شرکت
 ےس ید | ثزعت ب بل اسے بر یس رو یل بارز کے نت ) امن مرگ

3 

7 ۲ ۱ ۳ 

1 
۳ 



۳۵ 

 عام کی کمد اد کردم د اهم ا

 7 ۲ 4 1 ۰ , ٠

 کر کا رک انک اد ےک ایکو ور ںی اس طا قرا یش سا

 لا وا د ساک ےلاد ےنرکراشرد داور ری ا نر انکے ۷۶ل 3

 007 مو / رر و ۹ 7

 یرور ان ان کالا کن رده لپ اح وہم اکے ڑل تیس رو ا. ایا کل اد ےن ان

 ےن 4 تلالوں و موکت عم 7-7 ے نو نا ل هد کے

 دگر سرت اش بتا نیک یک یت یب کرک

 لر گیگ و کو کک

 ل بیپ

 ر و بسس ۲

 91۸ لیپ دونگ مپ ابد ورور ےب نی | با دن ل | اس

 ےہ مر ۵ روس درک ارد اف او یبا ناو

 ۳4 ںیہ ںیم مان ےن

 قلم تام نولیرهگنمالسم کی منا

 ے ر اھت ادا کد اک کر تارک
Eےن  Eهو  

 ےل گات روا ےلاد ے ارے ت اتاط یکن ر ؛نله کمو ءا

 ےن یی ( ۸ رمز

 زر ی
 ۱ : تب ندد .ے نا دہ اک ال ناد ماکت اف ایک

 ے ما وت: اباد ارد لنا کآ ا اشک تمیم تش ا ا ر ANS IS ےر ےک

 تپ ۰ 6

 ےک دا (٢٢۔تاعزار

 e را ئ ناک ہت
pêیب ةه * و ۳۳  + 

 تان ایل 1. 8ر
+ 

 02 3 داس نا انا ار دالا مل ما مهل / نیا ۶ حشععا وسد 0 1 م۶٢ واک تھے وا رر

 و ۶ و . و ۶

 ۳9 ی گم یل ناپ نشا تان و ۳۳ نم



۳ 

 مد تقی نڈ کو نرو دستہ ہم جہ

 ردا لاس کہہ رمز عراق یک 5 ںی رد

 همانند رودم کی ٰ ۱ ۱ )د

 ےہ ڈے اشن انا تک ےب نج ج الخ اک ایگ 2اے با زد خد ایک

 1 ك سض

 اس
 ۵ در او ر كتو رم
 کیی مو امور ردا زر نناونصانخالا وما ند

 ۱ ایا الاد لند (۳-۔ ات

 ۱ رژ دانہ یش ہا گدا گاو یی دف ماه ام
 5 7 خم ری

 ۰ جج 6 ,ٍم 9 4 4# مه _ ر ٦ تی کی هد یر اک ید ود ام از ادم نو اکی این نل لد ےک نا ےک

 غم در ع تسابق و مر اھ اشن نم اتم اما

 0 (۲ تاع مت )

 ات عادی لرد ادا ورم ا زا لب رک ملت ضیا

 و گرد

 روا یر ترا او ۹ ۳ راب رروارو اب ۶د فا الشان نما سا کے 7

 کا تو کلر ساکت ا د 7 لک ےک ےک وا و

 کک یر اھلاک یک بلیک یک ند ےل م رشد شام ےک ذم ام

 و قم ںیم و سوله انا ےس ےناھکد تا وعمذ ال ہلا لاکر

 ردا رد راک: عروسی و مار لا نت با تاج ساک ان

 -. ھم ' ۱ گرگ وک نیک مورد دا ںو کر

 ۱ ماسی بت اٹ اما ید ےک اے 7 این یک یک 2ےس ےن ۳/1 ںور با ان تام

۲ . 
۱ 

 هب
3 

۳ 
3 

r 
5 

4 

 ا
1 

۳ 
۱ 
1 

۱ 
۳ 

 ےس ےک ا

 ۳۳ ست س يااا



۰ 1 

 ا ۰

 صبح س بس

۳ 

 ۸ شیما هد لا نو اے لاھکد ےک ں 9 راس نور ےک

Esاب دلب کرن یک ےب باک ریش لی )اگ اج ۱ کد ورد  

 ( سو رکا

 :ا بر کل سرو ود, ےس ےک ل تو سونیا خام فان
 هان ڈاک تاکید با ای ےہ کد ناخن کے دگر ید ا

 . گے ئام اد د اا اش رو لوو ناگوار یب عا ناخن گر

 ( مس ٠۲ کر ۱

 اس تام
 امر ےل ایک ب طا لگے ار ےک ےس دو کے کب کرک کیی

 ےک یز نک با رم رب ا اب زا اگ ام

 (۷- ۸) اگ شر اگ اد 7 نان رکن

 "گر را درد بار کرکے ںو رک ملا لیتر ںی لیا نا

 ادرک ایم تک گے رو کما مالا ایه کت اک ام سم اء انوار انا انی

 تل کرم 0 ر ارس ےک روک ںیہ ناک ی نر ا سے انا ہو ےس ےایکد ےک

 یخ ید اسم اک ے ام یو ل اٹ نک ام ۷ ںیہ یر وان رمز ےب ےس رم تفاهم

 ۱ اس ےس کد ےس ما ےہ رس

 امو رےک اروا: ے ایک یک یارک دا رد وک ر اب مر ےک ریل ریا یکے اسکا

 ماجرا یکے و تل ےک ےب کہ ما اف ےل
 و میر نکا خبر. تب هد رگ رفع

 ( ۳۳۰۳۳۲۱ ۵ ازل سد اہ اج بِ لی اک کیک ز ود ایکو

 اکرم تا نوع هل



۸| 

 کک ٹینا یجب نا اک تر دا زود لم یم 1 ون قر باک مون ور ے0

 تا (۳۰ سیر رگ ذکر نا ات لاس لان شرک سوگ

 او رو !یاسع روا یر رم ود» تن دن کتک 9« یر

 ث توما یکں ورش ںڑا ود احد رو کرا اروم زود د ہم سا ات کہ نر یک
 000 ۳ مم رو

 یه رانا اجر ورب عدد روم درد ا یون کلات طاها, گاو تب

 . بان ]رت یب
 ےس ںی تز کرو رد یک هت نم اوب و

 اب ۱ یر

 ( تاب لب یو کبک یر

 ۰ چدن لن دتا کل کج نا "امت تاک ا خا ابر

 ۱ سرم سیہ "نزن نت نخی ے کی

1 | ese 27 ا ORTE زا 

 وا ترسم ايام دیک ویر اتو امار روا کل

 عن لای بتا کن نر ےل نو نو یش

 ۲ے اکا

 و ال ےگ ودا ٦ے دلو رد ناس روزی یب سیر الم یک

 "ا روک وا ای ناک کد کر ورک

 کا انور ۸ تا در لا

 رب ارد ںی یر ات عدم کر اش یش ہد یز ےس ورکر او تی نکے وا سج

 | فل کدو ت رک اش و رب

 : e زار لآ ےس ایک ار یک لام ناو 7 یک جین یل اوم السا
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3 
۳ 
11 
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1: 



۱۳۹ 

 فرا اک اما سکے کرا وا کر اولی س کب یادو مالعا بیر (نوک

 رژ کن ورا اتاق روز کات آجر کد کز
 یدرزآ تماس یدک 1 ۶ زر ما کل اے مالسا ای تاست

 ےل اب م الغ اپ ایپ تک کت تیا نیب ےل
 71 ریش نیر سام فرو کا ایک ںیہن اب کوت نور ٰ

ili7 ر تو ےل ںولد طس کیلو یر رو ا امر یم ا کات ماشنا گا  

 یکتا ناک مالم هر صف کت مرد ترت ناب

 ارگ تنوع رد اھم ساکت |رشر و لا یس ہن ناگ لو کد

 ۱ یو شدید یا ناک بار دال ان سرشار یکی لک ل اکر

 یدک داس ناب زی رر ی ے تم اک یر ےس نواز اےک کوہ روک نس ۱

 یہا 77 بن صیانت لس روز گرا ا انی کں وج ابن 2111

 ا ي سپ مح ےس r سوپ داس رس r mmm کن تو ےس سدا سس اس اب و

 ط

 کر ناسا ت روا ار نیک 6 یار مار کات ار نیک

 لاد نور رنو ۱

 دور وا کو ترم ہول سن بر اک 9 اسکی ار وس موس نو ۱

 انا OA ۳ ریڈ اپ رک اکپ مر ٰ

 سا مر و کک ود کرام اد اک ات یاد مول
 اس ۳ نوا کند 2 n س 4 ہک اس درس

 ناک ا روف برات اه سلوک رانا ما یه :pu 1 امیدی ما پا

Lf.ےنرکا درا ار ںی  LLںیہ کا تار یر اند کرد دا  

 , برس اک ادوار هو مک رو ان راک ۳

 امد ےب اسکو ان ب ۔هرقبد ہی دیجباملاق دصم



۳ ۰ 

 ںای کال طرت دتا لوک دت مسلم باک کان: ہد ما
7 

 باتا LL ا 7 یا u 07 بار رد اب ۳ کود کلر
 ۰ ٠ 2 ۱ ۳ اا 1 2 7

 ےہ ےک کد ےل یو دوا تارا ابو اکا

 ۰ م ۶ ےبص ےہ # سس ۳ ٢ف سم و

 ناس کمان رب اناث رک ا اف ںیمم تکاب ناکا تیا و
 “٠ص ے ۶ ]یی ود

 بن رب مت کہے در ۷
nape و eT 

EZE۹ + ۰ ۰ ۲ د٭ 2 7 و ۵ 7 ار3 ۱تا کںو نکلی ےس هجا هل امید باک ت" یل ی  

 20 ۱ - 6دمام)

 ۱ تاب اروا فا کان اول

 : ۔: تا ارض و

 نوک نثر نو دوا لو ارب زیو 7

 ها یار ام

 سا »ری

 گرو یا دار بست دز نو ۵ فلم 0۶۳

 نوا سیار ,یومد

 ۱ کر و روس

 کرم ندید ےیل ےہ ایک مرا د بم لر ترک 2

 سران و اقا ل مار سوم شل مو یا

 اق گو وار ارد ۱ ۱ 0 .یمعو رم و

 کس, لسا یک یا رص هرروز سج جدو برگرد نکا با ۱

 مان کیا توقد ک کر مات تاک ما کا شرم را
 کز بان نار چ کد با ادار دا اد وک وک نون ا گر ےس کے تور تاک ییا ا

 :نوطف امداد :ے ری دا تیا لال ان نو اور ی راو مذ کت اتع اک ا بالا



 و دم اط یے ات س ت اس ا ان اس

 ےہ دیس

 یو سس سس

 ےس ےس

 ل ےہ

 الم وہا ي ي ف ےہ

 تی ور ےک و

٢۱ 

 دا کا نر سقم اتو تای 7 رک تا دمت کیں انا

 ناز نت اک نوت0 انهدام گان ا نیل تا 2 1 ال

 ید نر دل را ا وکن رک کر ام لا مو ۱ هریک اٹ ے زالن ںیم ب نارو اگلا ےب بم

 دیبا وا را انا وی ساک گا نٹ: ےس اکی ا ۰

 ھگ یی اخہرابود یاندوک لملم یابد درد ریل ےن نر. نوک ک

 اف نواز مرا درو دا لی وو هد کی

 اب ں یف انس روا آرت کنی گان واسه تم ات روت

 :ای لک رم( کف بس کال لر کف ادص کک ا نر اھ

 گن سام ا: مد بي کنی

 وفا ۷ کرد ےس را کک لا ڈاک فسا پکی روک یوو نیلا ین ود قوم

امد کوڈ اد ترقه رب ںی ۲۴ وذ مہ ۷۷ م1 ره مر اب ی اا ۱
 

 زاد تر ی ےک - ۱ لاو و طاها بار 2

 اب نر ی تر فکس کل ها بم
 بهر تسویه کنار ا۰ا

 درک ہے لر دوس نا ۱2 ملا و مولا دا نب نیاز لٹ اف اسم
7 

 ( ےن یم ےس



۷ 

 فا سال ےس رنج سام ی ہد ےٹ نزف طب

 و 1 ناچ تمد ,ے وک قو گمان یک
 4 با ہک اہ باتری اوو , ےا طخ اک ںی ی ہر د اع دا تم مسیح ۱ ھے کس ۱ یا ۸ک 2 یر

 ۳ ضرر گرا سگ ےہ ین تو فعال ادرار
 ر 5 1۹ ٠

 کو بت مت اقدار 7 یی کف رح ےک سما

 ہع و اکت اد اتع اد تالاین ےک بہ اش د ادا فاش نر کا ےس یوم سون نون کا ےس م ۰ ِ یھ ۳ ۳ و او نر تک بو وا کرم ناپ ت مل0 یھ 2 ي و ۷ ۴ ۰ ئ0 1

 ان کیا نشو کا ا د نقل تم اد سد کرتا جا ہے اب 9 ۸ ۱ ۳ ا نکل

 و کوک ورد لورم امر ام نا ناف روا ۳ EES نتا 1 ادر

 رز هرم رسد نو ای کی تو د نرالو و ی تاک
 ےک او کن سشیواتع شرکا ےک کا ےس تام لا

 سا مر 7 ۱

 7 عو کا ےن نیک خررو وہم
 حح ۳ ۱ : بهر

 انا ام کا رب تشا دمو اا 5 کا ےہ لیس اکر وت

 لب شی کس گور اسم کد, کد ےن کف چ

 و و دا اگے سرم ہد اکو ایی ردا بدر ہد اح ول کید هر ےس



 1 س حس اس

 چ ےہ ا اس ے در ی ی ےس ےک ہم س س ےک... ے. دورے کن ٦ ےس

۱۳۳ 

 ومراد کر مر ام یک وت ند دو کل... یا ہد ہک
 مردم ا ےس پل 2 نر ول گر ام دکن ےس شموس ےک اروا

 (ہصالصر تب اےس لودر ےک ت اف واک

 opa Smeaîîn) ۷,۸, ےس | 0 / نم لعل وا تسو د :لرصت کیا ےہ اچ ۱

 تیس ےک تا صو تقی ےن اھ فرح کش حر وام ہر ل اوز اے ں وچ

 من رز دل علت پردا رک

 رپ ما سدان نا کن لر عز را
 ,ےاک یش ام لز

 ےہ زرد تین تبسم کارها بر الن ےک لمر رن ایپ کنگ
 فرم ںورا ےک اوج ورک کروم نر سم ان کے ۶ اہے | ولر کا

 تاپ نا رک تند م درک هردو تر جے ےک رسا س ںوٹاو

 کد یا نر مس کس ےن الاطاسا ما اک سورا ےہ 71

 یک لب تاوتاد گوش لے از م وا ےس سز

 یر( و لو ےب ار لب فر رم ےک رک ام کرک رمت بب 27

 و
 گام ےن کر نم ےا ار ت اھم و ریتم نو لار اس۱ اثر ا ںی نآرق

 ٹا انا لات ر (د رمش اتش یک یم نر کسر 7 ا اس نك ری

 2 یی لسی ر سر لور ۷ اظ ولد خوا بم اک ات راک ہیڈ 1

 اینکر ابر ائ ار طفل وت ہوا ےس اما کس دا یمن ںومک لاک
 6 ساپ س ہدلچ موز لاوز خدا



۳۳ 

 ,نیدارادا ایما وک بکر ےس یون اور طا جز ناک ڈو لا

 7ے یت کل دا نوا مے تدق روا ناسا دکل ے عی 2 ول ر ارطاسا

 رنو ےک ےک ول سم یم ےک رظعال قو ر ہں ےک کا روا ےس ہت ہک یس

 ۱ ر ر ات اد یک مود

 اب تیرو اکا سام بغا لا ف اف

 اش مک رس کے نو ویدیو صدا سمپاد ل

 او ےک طاسا وب اڑی اب. لا 6ربطاس کا ی حولا لات
 u ٹا تافار رو و حیجاسا یںسلا لا اهل!
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